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বিজ্ঞাপন। 

চিপাঠের প্রথম ভাগ বর্বর সমাদৃত: ও পরিগৃহীত ভষ্ট- 

, ফ্লাছে দেখিয়া! দ্বিতীষ ভাগ প্রচার করিতে সাহসী হইয়াছি। 

প্রথম ভাগ যেরূপে রচিত ও সঙ্গলেত হইয়াছিল, দ্বিতীয় ভাগের 

' বচন ও. “সঙ্কলনও সেতরূপেই সম্প হইয়াছে । বিশ্বীদর্গত বু 

প্রকার প্রাকৃত বিষয়ের বৃভাস্ত, জন-সনাজের-শ্রীরদ্ধি সম্পাদক 

কতিপয় শিল্প যন্ত্রের বিবরণ, নানাপ্রকার গ্রয়োজনো পষোগী 

নীতিগর্ভ প্রস্তাব, ইত্যাদি হিতকর বিষয় সমুদায় ইহাতে 

* নিবেশিত হইয়াছে । 
_ এতদ্দেশীয় সংস্কৃত-ব্যবসায়ী পণ্ডিত মহাশয়দিগের মধ্যে 

অনেকে কেবল অবাস্তব উপাখান অধায়ন করাইতেই ভাল 

বাসেন, বিশ্বের নিয়ম ও বাস্তব পদার্থের গুণাগুণ শিক্ষা করা, 

ইতে তাদুশ অন্ুরক্ত নহেন। এই নিমিত্ত যে সমস্ত মনঃকল্লিত 

গল্প পাঠে কিছুমাত্র উপকার নাই, এবং অপকারের বিলক্ষণ 
সম্ভাবনা আছে, তাভাও তাহাদের অভিমতক্রমে তানেকানেক 
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1০ ৃ বিজ্ঞাপন । 

নারির 

বিছ্বালয়ে ব্যবহৃত হইয়। থাকে । ইভাতেও যে চারুপা) 

_ বৰছতর বিগ্তাঁলয়ে প্রচলিত হইয়াছে ও হইতেছে, ইহ" শ্রাথ। 
ও সৌভাগোর বিষয় বলিয়! শ্বীকার করিতে হয়। বোধ হয়, 

হাষা শিক্ষা সহকারে প্রাকৃত পদার্থ ও প্রাকৃতিক নিয়ম শিক্ষা 

করা যে বালকগণের পক্ষে নিতাস্ত আবশ্যক, ইহ! এক্ষণে 

অনেকের হৃদয়ন্রম হইতেছে। অতএব, শিক্ষক মহাশয়েরা 

সেই অকল বিষয়ে শ্বয়ং শিক্ষিত না হইলে, স্টাহাদের দ্বারা 

শিক্ষকতা কাধ্য বীতিঘত নির্ববাহিত হইবার সম্ভাবনা নাই! 

পরিশেষে কৃতজ্ঞ জদয়ে স্বীকার করিতেছি, এই পুস্তক 

নর্দিত হইবারু সমব শ্রীমুক্ক বাবু অমৃতলাল মিত্র 'ন্ুগ্রহ পৃর্বক 

দেখিয়) দিয়াছেন 

কলিকাতা 1 । ্রীমক্ষয়কমাও তি 

“কাব্বা১৭৭৮)ই টচৈনু। | উর 

স্পা -প এ ৮০ আস পা কাজ ৮ 

ভ্রযোবিংশবারের বিজ্ঞাপন । 

চারুপ।ঠের প্রথম ভাগ হইতে যে প্রবন্ধগুলি পরিত্যক্ত 

চনহ, তাহা দ্বিতীয় ভাগে সন্নিবেশিত হইজ। তছিন্ন এই 

ভাগের পঞ্চম পরিচ্ছেদের অধিকাংশ ও অন্ত ভুইটা প্রবন্ধ নুতন 

রচিত ভইল । 

এটি 
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চারুপাঠ। 
দ্বিতীয় ভাগ । 

প্রথম পরিচ্ছেদ । 
(4 / “স্পস্ট 

নীতি চতুকয়। 

করুণাময় পরমেশ্বর আমাদিগকে স্যজন করিয়াছেন ও 

নাঁনুবিন শুভকর নিয়ম সংস্থাপন দ্বারা চিবদিন প্রতিপালন 

করিতেছেন। ভিনি আমাদের ভিতের নিদিত্ত জল, বায়) অগ্নি 

এনং নানাবিধ ফল, মূল, শস্ত স্ষ্টি করিয়াছেন, "আমাদের 'বোঁগ 

নিবারণার্থে পিবিধপ্রকার উষব স্থজ্ন কবিরা রাখিয়াছেন এবং 

আমন উহার কল্যাণকর নিয়ম সমদায়, নিন্বপণ ও পালন 

করিয়া, স্ব স্বস্মন্দে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিব, এই অভিপ্রানে 
তিনি রুপা করিয়া আমাদিগকে বুদ্ধি ও ধর্ম প্রবৃতি প্রদান 



করিয়াছেন। আমরা আপন শ্বভাব-গুণে জন্মীবচ্ছিন্নে যত সুখ 
সম্ভোগ করি, তিনি তাহার বিধাতা । কি পিতামাতা) কি 
পুত্র-কন্তাঃ কি ভ্রাতৃত্ব, কি পরোপকারী দ্বদেশহিতৈষী মহাশয় 
ব্ক্তি, যাঁহা হইতে, যত উপকার প্রাপ্ত হই, তিনিই তাঁহার 
ম্লাধার। অতএব শিশুগণ! তাহাকে মনের সহিত শরনধা 

করিবে এবং তাহার নিকট সতত কৃতজ্ঞ থাকিয়া একাস্ত 

অন্তকরণে তাহার নিয়ম প্রতিপালনে যত্রবান রহিবে। 
২। আমরা আপন দোষে তাঁহার নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া 

অশেষ প্রকার ক্রেশ প্রাপ্ত হই। অপরিমিত ভোজন, মাঁদক- 

সেবন, রাজি-জাগরণ, ছুর্গন্ধময় স্থানে বাস, নিয়মাতীত পরিশ্রম 

অথবা একবায়েই পরিশ্রম পরিবর্জন ইত্যাদি নানাপ্রকার 

অহিতাচরণ করিলে, পীড়িত হইতে হয়। রীতিমত বিদ্যা ও 

বাসনানুরূপ ব্যবসায় শিক্ষা না করিলে, লোকের নিকট হতমান 
ও অপদস্থ হইতে হয় এবং অর্থোপার্জনে অসমর্থ হইব] 

অনন-বঙ্ক্রের কষ্ট পাইতে হয়। রিপুপরতন্ত্র হইয়া, মিথ্যা-কথন, 

অবৈধ ইন্দ্রিরনেবন ও অন্ত অন্ত প্রকার অধন্মীচরণে অনুরক্ত 

থাকিলে, সর্বদা সভয়চিত্ত, লোকের নিকট নিন্দি-ও রাঁজ- 
দ্বারে দণ্ডিত হইতে হয়। অতএব কি শারীরিক, কি মানসিক, 

সকল প্রকার অনিষ্টাচরণে নিবুত্ত থাক, জ্ঞানাম্বশীলনে ও 

ধন্মান্ষ্ঠানে রত হইয়া! আপন অন্তঃকরণ সতত নির্দোষ ও প্রসন্ন 
রাশ)এবং সন্ভতোষরূপ সধারস পান করিয়া! অপুক্ধ স্খসস্তোগ কুর। 

৩। পাঁভাদের* সহিত এক গৃহে একত্র বাস করিতে হয়, 

তাহাদিগকে জর্দা জুখী ও ন্ধষ্ট রাখিতে বন্বান গাঁফিব এই 

'৪পভিপযানে জগদীশ্বর আমাদিগকে ভক্তি ন্নে, দয়া, প্রভৃতি 
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নীষ্টিচতুক্টয়। ৩ 
॥ নং 

সতপ্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। পিতা মাতাঁকে ভক্তি+ও শরন্ধা 
করিব! সাধ্যাুসারে তাহাদের নস্তোষ সাধন করিতে সচেষ্ট 
থাকিবে। ভ্রাতা ও ডথিনীগণের সহিত সতত সন্তাব বাখিয়া, 
তাহাদের কল্যাধ-চিস্তা; ও হিতানুষ্ঠান কর্সিবে। তৃত্যু-বর্থের 
প্রতি সদয় ও অন্থুকুল হইবে এবং পরিজনগণের ষধ্যে ক্কাহ্থাকেও 
অনর্থক প্রত্ত্ব প্রদর্শন ও কাহার, প্রতি কর্কশ বচন প্রয়োগ 

ন! করিয়া, সকলকেই মৃছু বচন ও প্রিয়াচিরণ দ্বারা সখী করিবে। 
৪.1 পরমেশ্বর, যেমন আমাদের সকলের পিতৃ-তুল্য, 

সেইনবপ, যাবতীয় মহুষ্য আমাদের ভ্রাত-সমান। অতএব 
আমাদের উচিত, আমরা সকলকে সহোদরের . সদৃশ জ্ঞান করি, 
সকলের সহিত স্তায্ানুগত ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত থাকি এবং 
সাধ্যা্ুদারে সকলের মর্ষল চেষ্টা পাই।  মনোমধ্যে দ্বেষ- 
হিংসাকে স্থান দিও না, ভ্রমেও কাহারও অনিষ্ট-চিন্তা করিও ন! 

এবং পরোপকাররূপ ব্রত্তপালনে কদাচ পরাঘুখ হইও না। 
সাধুগণের সহিত মতত সহবাস করিবে এবং সকল গুণের ভূষণ- 
স্বরূপ বিনয় ও শিষ্টাচার অবলম্বন করিয়া, সকলের প্রিয়পাত্র 

হইবে। এ্কবল পরিবার-প্রতিপালন ও শ্বজনের গুভানুসন্ধান 
.করিয়। নিশ্চিন্ত থাকা, মন্গুষ্যের পক্ষে উচিত নয়। যাহাতে 
প্রদেশে জ্ঞান ও ধর্ম প্রচারিত হয়, শ্বদেশীয় কুরীতি সকল পরি- 

বর্তিত ও সংশোধিত হয় এবং শ্বদেশস্থ লোকের অবস্থা উত্তন্ধরাত্তর 
উন্নত হয়, তাহার উপায় ও উদ্মোগ করা অবস্ঠ কর্তব্য কর্ধ। 
শদেশ, আমাদের সকলের গৃহস্বরূপ। স্বদেশের গুভানুষ্ঠানে 

উপেক্ষা করা অধম লোকের ম্বতাব। 



গুভিকা-নাঁমক কীট বাপ-স্থান-নির্মাণ-বিষয়ে যেরূপ নৈপুণা 

প্রকাশ করিয়া থাকে, প্রায় অন্য কোন ইতর প্রাণী প্নেক্ধপ 

পারে না। তাহাদের ইতিবৃ৭ পাঠি করিলে, বিদ্বয়াপন্ন হইতে 
হয়। তাহাদেরু বাস-গৃহ বন্দীক বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে 

ুততিকা নান্পগ্রকার, তন্মধ্যে এ স্থলে যে প্রকার পুস্তিকা. 
বৃনতান্ত সঙ্কলিত হইতেছে তাহার নাম সামরিক পুভিকা। .. 

সামরিক পুভিক! আফ্্িক। খণ্ডে অধিক দেখিতে পাওয়া 

য়ায়। তাহাত্ধা যেরূপ বন্ধীক প্রত্বত করিয়া থাকে, এই প্রস্তা- 
বের শিরোভাগে ত্রাহার চিত্রময় গ্রতিরূপ প্রকাশিত হইল। 

:উত্ধাধোভাবে বন্সীক ছেদ করিয়া! দ্বিথড করিলে যেরূপ দেখায়, 

এ প্রতিরূপে তাহারই আন্ুবূপ আলিখিত হইয়াছে। উহার 



বলাক। '" & 

গ্রক খণ্ডে বন্দীকের বহির্ভাগ ও অপর. খণ্ডে অন্তরডাগ্গ দৃষ্টিগোচর 
হইতেছে। যে সকল সামরিক পুভ্তিকা বন্দীক প্রস্তুত করে, 
তাহাদের শরীবের দৈর্ঘ্য ১ এক বুরুলের চতুর্থাংশ অপেক্ষাও 

নান, কিন্ত তাহাদের নির্মিত বাস-গৃহ সচরাচক ৭।৮ সাত আট 
হাত উচ্চ হয়। অনেক অনেক বন্ধীক তদপেক্ষাও উন্নত হইয়া 
থাকে। বিবেচনা করিয়া! দেখিলে এ সমস্ত বন্ধীক, পুত্তিকা- 

গণের'শরীর অপেক্ষা যত গুণ উচ্চ, মনুষ্কেরা এ পর্যান্ত নিজ 

দেহ অপেক্ষা তত গুণ উচ্চ অক্টালিকা, মন্দির, অ্তভাদি 

প্রস্তুত করিতে সমর্থ হন নাই। েনেগেল. নামক স্থানের 

সশীপবর্তী কোন কোন স্থানে একত্র এত বন্মীক দেখিতে পাওয়! 

বায় বোধ হয়, যেন সেই সেই স্থানে এক এক খান গ্রাম বসিয়া 

গিরাছে। 

উল্লিখিত বন্পটুক সকল যেমন উন্নত, উহার নির্মাণপরিপাটীও 

তদনুদ্প। উহার অভ্যন্তর ভেদ করিয়া দেখিলে, সামরিক 

পুত্তিকাদিগে নিপুণত! ও বিচক্ষণতার সুস্পষ্ট প্রাণ প্রত্যক্ষ 

করিয়া চমত্কৃত হইতে হয়। তাহাদের সুন্দবরূপ আহার বিহ্বার 

সম্পাপনাষর্থ বাসগৃহের যেরূপ শৃঙ্খলা আঁবন্তক, তাহার তাহা 

“সুসাক্রূপে সম্পন্ন করিয়া" থাকে । , রাজ প্রাসাদ, ভাগার-গৃহ, 

শিশুশালা, পথ, সেতু, সোপান প্রভৃতি অতি পরিপাটা ক্রমে 

প্রস্তুত কৃষে। প্রকোষ্ঠ সকল খিলান করা। এক প্রাকোষ্ঠ 

হইতে অন্ত প্রকোষ্ঠে গমন করিবার লিমিত্ত স্থগম পথ প্রস্তুত 

থাকে।, এক প্রদেশ হইতে অন্ত প্রদেশে গমন করিতে হইলে 

যে যে স্কুলে কুটিল পথ দিয়া অনেক বেষ্টন করিয়া গমন করিতে * 

হয়, তাহার! সেই সেই স্থলে এক এক খিলান কর! দেতু নির্মীথ . 



৬ চারুপাঠ। 

করিয়া গতায়াতের সুবিধা! করিয়া রাখে। এই রূপে ভাহারা 
আপনাদের আবাস-বাটী সর্ধাঙ্গসুন্দর করিয়া তাহার মধ্যে স্খে 
অবস্থিত্ি করে। উহা এমন দৃঢ় ও কঠিন যে, ৪1 ৫ চারি পাচ 
জন মনুষ্য, উহার উপর দণ্ডায়মান হইলেও, ভাঙ্গিয়! পড়ে না। 

সামরিক পুত্তিকাদিগের কার্য-প্রণালীও অতি সুন্দর । এ 
প্রণালী এমত পরিপাটী যে উহাকে এক উত্কষ্ট রাঁজোর ব্যবস্থা- 
প্রণালী বজিলেও বল! খায়। ইহারা ৩ তিন শ্রেণীতে নিবিষ্ট, 

শ্রামিক পুত্তিকা, সৈনিক পুত্তিক1 ও বিশিষ্ট পুভ্ভিকা। শ্রামিক 

পুত্তিক।রা গৃহ, পথ, সেতু প্রভৃতি প্রস্তত করে। সৈনিক 

পুভিকাঁরা গৃহের রক্ষণাবেক্ষণ কন্গে এবং প্রয়োজনান্ুসারে 

শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিয়া থাকে। তাহাদের শরীর শ্রামিক 

পৃত্তিকাঁদিগের শরীর অপেক্ষা প্রার ১৫ পোনর গুণ বউ। 
আশ্চর্যের বিষয় এই যে, শ্রানিক পুভ্তিকাঁরা কখনও সৈনিক 

পুত্তিকা'র কর্মে গ্রবৃত্ত হয় না এবং সৈনিক পুত্তিকারাও কদাচ 

শ্রমিক পুত্তিকার কার্্যে নিযুক্ত হয় না! । বিশিষ্ট পুত্তিকারা 
না গৃহাদি নিশ্বাণ করে, না হুঙ্ধ করিতেই প্রবৃত্ত হর, তাহারা 
আপনার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেও সমর্থ নয়। কিন্তু তাহাদের 

কলেবর সর্বাপেক্ষা পরিণত ও উৎকৃষ্ট এবং অঙ্গে পালক উঠিয়া 
থাকে । তাহাদের দেহ, সৈনিক পুত্তিকাদিগের « দ্বিগুণ ও 

শ্রামি পুত্তিকাদিগের শরীরের ৩০ ত্রিশ গুণ। অন্য অন্য 

পুত্তিকারা তাহাদিগকে সর্ধবপ্রধাঁদ বলিয়৷ মান্ত করে ও প্রধান 

পদে অধিরূঢ় করিয়া -রাখে। তাহারা এ পদে অভিষিক্ত হইবার 
'পর় কয়েক সপ্তাহ যধ্যেই উজ্ভীযমান হইয়া. অন্তত্র গমর্ন' করে। 

কিন উড়িবার কিঞ্িৎকাল পরেই পালক সফল খসিয়! পড়ে । 



বঙ্জীক। | [খু 

তখন পক্ষী পতজাদি 'আসিয়! তাহাদিথকে আহার" করে।' 

কত শতটা বা! নিকটবর্তী জলাশয়ে পতিত হয়। আফ্রিকা 

নিবাসীরা তাহাদিগকে ভর্জন করিয়া ভক্ষণ করে। 
এই রূপে প্রার সমুদায় বিশিষ্ট পুত্তিকা, নষ্ট হইক়্। যায়। 

যদি ২৪ ছুই চান্ধিটি কোন ক্রমে রক্ষা পায়, পুর্বোক্ত শ্রামিক 
পুত্তিকার, দেখিতে পাইলে, তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়া রাজার 
ও রাজ্জরীর পদে বরণ করে এবং এক মুতিকাময় প্রকোষ্ঠ মধ্যে 
স্থাপন করিয়া, ঘত্ুপূর্ধবক পরিপালন করে। পরে যখন রাজ্জীর 
সন্তান উৎপত্তির উপক্রম হয়, তখন এক কাঠ্ময় গ্রকোষ্ঠ প্রস্তুত 

করিতে ্রবুক্হ়্। রাজী, বে সমস্ত অগণ্ড প্রসব করে, তাহা 

স্বর গ্রহণ করিয়া, সেই প্রকোষ্ঠে স্থাপন করে। 

উদ্নিধিত পুত্তিকা-মহিধী, সসত্বাবস্থার যাদৃশ অবস্থান্তর ও 
রূপান্তর প্রাঙ্ হস তাহ! শুনিলে, বিশ্ময়াপন্ন হইতে হয়। 

উহার বস্তি-দেশ' ক্রমশঃ শ্ফীত হ্ইয়। অবশিষ্ট সমুদায় অঙ্গ 

অপেক্ষায় ১১৫০০ দেড় সহজ অথবা ২,০০০ দুই সহজ গুণ গুল 

হইয়া উঠে। উহার শরীর স্বীয় হ্বামীর' শরীর অপেক্ষায় ১১০০৯ 

এক সহজ গুণ ভারী হয় এবং শ্রামিক পুর্তিকাঁদিগের শরীর 

অপেক্ষায় ২০৩০ বিশ ত্রিশ সহজ গুণ বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এক 

জন পণ্ডিত, গণন! করিয়া দেখিয়াছিলেন। এক পুত্তিকা-মহিষী 

এই অবস্থায় ৬০ যাটদণ্ডে .৮০১০*, অশীতি সহজ অগ্ড প্রসব 
করিয়াছিল । গ্রাসবকালে কতকগুলি শ্রামিক পুত্তিকা' তাহার 

নিকট নিযুক্ত থাকে) তাহারা ও সকল অড গ্রহণ করিয়া 
পূর্বোক্ত কাষ্ঠিয় প্রকোষ্ঠ-ধ্যে স্থাপন করে । শী সমস্ত ভি্ 
উত্ভিন্ন হইয়া, যেসকল পুত্তিকাশাবক উৎপন্ন হয়, শ্রামিক 



পুত্বিকার! তাঁহাদিগকৈ সম্যক্ প্রকারে লালন পান: করে) তাহা, 
দের রক্ষণাবেক্ষণর্থে যখন যে বিষয় আবশ্ীক. তখন তাহা অবাধে 
সম্পাু* করিয়া! থাকে। শীবকগণ এইরূপে.লালিত পালিত 
হইয়া সক্ষগ ও শ্রমক্ষম হইলে, বীক-রূপ স্থুয়ম্য রাজন কার্য 
করিতে নিধুদ্ত ভয় । ] 

পণ্ডিতের। প্রত্যক্ষ দ্রেখিয়্াছেন, খদি কৌঁন প্রকারে রি 
কোন স্থান ভগ্ন করিনা দেওয়া যায়, তাহা হইলে, তৎক্ষণাৎ ১ 
একটি সৈনিক পুত্তিকা, সেই ভগ্ন স্থানে আসিয়। উপস্থিত হয়। 

অনতিবিলম্বে আর ২। ৩ ছুই তিনটা আগমন করে। তদনন্তব 

ভূরি তরি পুত্তিক! বাহির হইতে থাকে। এপ যতক্ষণ 
বন্ীকের উপর আঘাত করা যায়, ততক্ষণ সৈনিক পুত্তিকা 

সকল বহির্গত হয় এবং ইতন্ততঃ ধাবিত হইব এক প্রকার 

শব্দ কনিতে থাকে; তাহারা আততারীর্কে আক্রমণ কবে, 

দংশন করে ও দুরীভূত করিয়া দিবার নিসি্ সাধ্যমত চেষ্টা 
করে ; কিন্তু বন্দীকের উপন্ন আঘাত “করিতে নিরন্ত 'হইলে, 
তাহার। তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত. হইয়া বল্সীকের মধ্যে প্রবেশ করে। 

অনন্তর সইব্র সহত্্র শ্রামিক পুত্তিকা বাহির হইয়া, ও ভগ্ন 
স্থান পুনর্ধার নিম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। আশ্চর্যের বিষয় 

এই থে; লক্ষ লক্ষ পুত্তিকা একত্র কর্ম করিতে থাকে; অথচ 

কেহ কাহারও কর্ধে ব্যাঘাত জন্মায় ন। এবং এক নিমিষের নিমিত্ুও 

নিজ কার্ধ্য করিতে নিবৃত্ত হয় না) এক একটা সৈনিক 

পুভ্তিক, এক এক দল শ্রাম্িক পুত্তিকার সঙ্গে সঙ্গে থাকে, 

বোধ হয়, তাহার অধ্যক্ষ বাঁ প্রহরীর' স্বরূপ হইয়া তত্বাবধারণ 

করে। ' বিশেষতঃ একট! সৈনিক পুতিক1 ষ্ন স্থানৈর অতি 
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॥ 

নিকটে, দণ্ডারদান থাকে, ' নে প্র, এক. বার শন্ধ করে, 

আর শ্রামিক পুত্তিকাঁর তৎক্ষণাৎ উচ্চৈ স্ব: আব এক প্রকার 
শব করিয়া, পুর্বাপেক্ষা দ্বিগুণ ত্ববান্বিত হইয়া, বর্ণ টি 

আত্স্ত 'করে। 

মীনবগণ, গ্রাধল বুদ্ধি-বল সত্বেও যে সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার 

সম্পাদন করিতে কুষ্টিত হন, এই সকল ক্ষুদ্র, কীট, কিরূপে 

তাহা অনায়াসে সম্পন্ন করে তাহা আমাদের বুক্ির গম্য নহে। 
কিছ্কু যে বিচিত্রশক্তি বিশ্বকারণ মনু্যকে অত্যাসস্যা বৃদ্ধিশক্তি 

প্রবান করিয়াছেন, তিনি অপরাপর প্রাণীকেও তাদৃশ 

প্রদান করিবেন ইহাতে আশ্চর্য কি? তাহার শক্তি অচিন্ত্য ও 
মহিমা অপায়। 

লজ ীকএটীতি 

সন্তোষ ও পরিশ্রম । 

'লিবর্পুল, নিবাপী উইলিয়ম্ রস্কো সন্তোষ ও পরিশ্রম 

গুণের উত্তম উদাহরণ স্থল। তাহার পিতা সমৃদ্ধি- 

সম্পন্ন ছিলেন না, এ 'নিমিত্ব তাহাকে উচিত মত শিক্ষা 

দান, করিতে পারেন নাই। কিন্তু উইলিরম্ রক্কো 

ঘভাবতঃ সুবোধ ও স্থশীল ছিলেন), অতএব তিনি কেবল আপন 

যত্বে ও পরিশ্রমে স্থঢারুরূপে শিক্ষিত হইক়্া, যথেষ্ট খ্যাতি 

প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, এবং. লোরেন্জো ডি যেভিচি ও 

পৌপ, দশম লিও এই ছুই ব্যক্তির জীবনচন্নিত রচনা করিয়া 

বশস্থী“হইয়াছিলেন। ভিনি আপনার প্রথম বয়সের, বৃত্তান্ত, 

এইরূপ লিখিয়াছেন ; “আমি দ্বাদশ বর্ষ রয়ঃক্রমের মময়ে 
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পাঠশাল। পরিত্যাগ করিয়া পিতার ক্ৃধিকার্ধ্য বিষয়ে সহায়তা 

করিতে আরম্ত করিলাম । তাহার যে গোল আলুর চাষ ছিল, 
তাহাঁতেই আমি বিশিষ্টর্ূপ পরিশ্রম করিতে প্রবৃত হইলাম। 
এ আলু আবশ্ঠকমত বর্ধিত হইলে, আমি মন্তাকে করিয়+ বিক্র- 
যার্থ বিজ্ঞয়-্থানে আনয়ন করিতাঁম। পিতা প্রা্থ আমারই 
উপর বিক্রয়ের ভারার্গণ করিতেন, ইহাতে আমার দ্বারা 

তাহার অনেক উপরার দর্শিয়াছিল। এই কর্মে এবং 'এই্বূপ 

পরিশ্রম জনক অন্ত অন্ত কর্পে, বিশেষতঃ একটি উদ্যানের 

রক্ষণাঁবেক্ষণরূপ তুট্টিকর কার্যে, আমি অনেক বৎসর ক্ষেপণ 
করিয়াছি । এইরূপ পরিশ্রম করিয়া যৎকিঞ্চিং কাল অবশিষ্ট 
থাকিত) তাহ! পুস্তক পাঠ করিয়। যাপন করিতাঁম। ইহাতে 
আমাধ শরীর সুস্থ ও বলিষ্ঠ হইল এবং অন্তঃকরণ সী ও 

জ্ঞান সম্পন্ন হইতে লাগিল। পরিশ্রমের পর্ন যেরূপ স্তনিদ্া 

উপস্থিত হইত, তাহা আমার অদ্যাপি হৃদধঙ্গম রহিয়াছে । যদি 

কেহ আমাকেই জিজ্ঞাসা কয়ে, কোন্ ব্যক্তি সর্ধাপেক্ষ সুখী? 
আমার উত্তর এই,-গ্যাহারা আপন হস্তে যুত্তিক। কর্ষণ করে, 

ভুমণ্ডলে তাহার ই সর্বাপেক্ষা সুখী 1 

গুতা াতারর 

হিমশিলা। 

.. পঞ্জল শীতল হইলে জমিয়া বরফ হয়, ইহা! অপন্ধ সাঁধীরণ 

' সকলেরই বিদিত আছে। সাধুভাষাক় বরফের নাম হিমশিল। 



হিমশিলা। ১১ 
৬১৭ এপস ডি হল আন 

ক রী 

ও তুমা়-শিলা | . ইংলও, স্কটলও, নরওয়ে প্রভৃতি হিম প্রধান 
জনপদের নদী, হদ, সরোবরারদি জমিয়! এমন কঠিন হয়*ধে, 

'লোকে তাহার উপর দিয় অবলীলাক্রমে গমনাগমন করিতে 

গারে। কোন কোন প্রদেশ বরফে আচ্ছন্ন হইয়া, নিরবচ্ছিন্ন 

শুভ্রবর্ণ দেখায় । পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণ প্রান্ত অত্যন্ত শীতল, 

এ নিমিত্ত এ উভয় প্রদেশ বরফে আবুত, হইয়া রহিয়াছে। 

উত্ত তর হহাসমুদ্রে ও দক্ষিণ মহাসিমুস্ে ভূষ্বি'ভুবি বরফ একর রা্গিকত 

হইয়া ট সেই সমস্ত বরফরাশি- রস উচ্চ ও. এত 

প্রশস্ত থে, : সে :যুদা়কে 'বরফের 'ববীপ ও ররছের 

পর্বন.বপিমবা ডি রুরে। 'এই প্রস্তাবের পিষোভাগ্নে “তাহার. 

এক ভিত্রময় প্রত্িয়িপ প্রকাশিত হইল । লই: সকল তয় 
£ 



১২00. জিত । ্ 

ন্ পাকার বরফের মধ্যে পিত্ত" ক অনেক, অ্বযান, মাধিক 

ও 'মাল্লাগণ , সম্বলিত, নষ্ট হইয়া গিয়াছে । ৯৭৭৩ সতরশত 

তিয়াত্তর ৃষ্টাবে ১০ই ডিমেম্বরে জগছ্িখ্যাত কুক সাহেব দক্ষিণ 

মহাসদুদ্ধে একটা প্রকাণ্ড বরফরাশির সম্মুথে পতিত হুইয়াছি- 
লেন, তাহাত ৬ ৩৩ হাত ও ড় প্রীন্ব ৩,৫০৬ ডিন 

হাঁজার পীচ শত ষেই দিবস অপরাষ্ে, তিনি: আর 

এেকটা পর্বঠাকার বরফ চটি সমীপে উপস্থিত হুল) তাহার দৈর্ঘ্য 

১,৩৩৭ এক হাজার ভিন শত. ত্রিশ হাত। গ্স্থ প্রায় ২২০'ঢই 

শত বাট, হাত 'এবং রেধও ন্যুনাধিক ৯৩৩০ এক হাদ্ছার তিন 

শত ত্রিশ হাত। 

বেফিন বে নামক সবুদ্রখণ্ডে টি ১ এক ক্রোশ রর 
ভানেক অনেক বরফ-রাশি দেখিতে পাওয়া যায়) তৎসমুদ্রায়ের 

উপরিভাগে দন্দিরের চড়ার ছুল্য আফ্কতি বিশিষ্ট ন্যু্াপিক' ৭০ 
সত্তর হাত উচ্চ তূপ্সি ভুরি বরফরাশি দৃষ্ট হইরা থাকে। সমুদ্রে 
এক এক স্থান এত দুর পর্যন্ত বরফে আবৃত যে) বড় বড় ৭", 

বৃক্ষকের * অগ্রভাগে আরোহণ করিয়া! দেখিলেও) তাহার প্রান্ত 

ভাগ দৃষ্টি-গোচর হয় না। 

'জমুদ্র জমিরা কঠিন হওয়াতে, আীন্লগ নিবাসী ক | 

নাদক লোকের! তাহার উপর গমন করিগা মস্তাঁদি জল জন 

দকল 'ধরিয়! আনে । বরফ মৃত্তিকা অপেক্ষা মস্থপ, এ প্রযুক্ত রধ, 

লাপ্লপ্ত, কেনেক্চ প্রভৃতি শীতল প্রদেশীর লোকের! একপ্রকার 
চক্রহ্থীন শরুট আরোহণ রক বরফের উপর দিয়া তি রত 

' গমনাগদন করে। ' 
সবল সপ সপ্ত ৭ এপ 

রি মাস্ুলের 1 

শপ ফপসপীপিলাীপ৯ এপ পাপ শশা পপ পপ টপ 

্ ৪ 



হিয়শিল।। ১৩. 

এই সমস্ত পর্বতাঁকার বরফ-রাশি সহজেই ভ়্ানক, গ্াহাতে ূ 

আবার মধ্যে মধ্যে তাহার়। পরস্পর ঘর্ষিত হইয়। অতিশয় ভীষণ 

শব উৎপাদন করে। সে শব এরপ প্রচণ্ড যে, তৎকালে 

তথায়" অন্ত কোন প্রকার শব্ধ কর্ণগোচর হয় না। স্থানে স্থানে 

সমুদ্ধের তরঙ্গ সকল উতিত হইয়া যেমন এ সমস্ত বরফময় 

পর্বতের উপর প্রবল বেগে পতিত হয়, অমনি শীতে কঠিন হইয়া 
গৃহ, মনদিয়-চুড়া, নগর প্রভৃতি অশেষ প্রকার বন্তর আকার 
ধারণ করে, এবং ধারণ করিয়া কৌতৃহলাবিষ্ট জনগণের নেত্র 
পরিতৃপ্ত করিয়া! তাহাদের পরম পরিতোষ সম্পাদন করে। 

বরফ সন্ততই শ্বেতবর্ণ দেখায়। স্থানে স্থানে উহার উপর 

ুর্যের আভা পতিত হইন্জা। ধূমল গীতাদি অন্য অন্ত মনোহর 
বর্ণও উৎপাদন করে। তখন উহ! দেখিতে পরম বূমণীয় ও 

অতীব আন্চর্যয। কথন কখন উহার উপরে সুর্যের জ্যোতিঃ 

বিকীর্ণ হইয়া! তৎসন্িহিত সমুদায় স্থান জ্যোতির্ষয় হইয়া উঠে। 
এই বিষয় বেরূপ বর্ণিত হইল, তাস! পাঠ করিলে আপাততঃ 

বোধ হইতে পারে যে, যে সমস্ত সমুদ্র ও অক্সান্ত জলাশয় হিম- 

শিলায় আচ্ছন্ন থাকে, তাহাতে জীব জন্ত কোন ক্রমেই বাঁ 

, করিতে পারে না, সমুদায় জল-জন্ত নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু করুণা- 
ময় পরমেশ্বর এ আশঙ্কার সম্যক নিরাঁকবপ করিয়। রাখিয়া- 

ছেন। তিনি হিম-শিলাকে জল অপেক্ষা লখু কৰিগ্না কি 
আশ্র্ধ্য অনির্ধচনীয় কৌশলই প্রকাশ কথ্ধিাছেন | উহা 
অপেক্গান্কৃত লঘুতর হওয়াতে, জল জন্বগণের- জলময় দিকেতনে 
ছা স্বরূপ হইয়া ভাসিতে থাকে, এবং তাহারা সেই. তুষার 
ছাদের নিয়ভাঙগগে অবস্থিতি করিয়া সুখ শ্বচ্ছনে কাল ইরপ 

২ 



১৪ চাঞ্চগ্রাঠ। 
জিশস্পাকিপিপপানাসপলাবান 

করে। তাহাদের শীতের প্রভাবে পীড়িত হওয়া দূরে থাকুক) 

মস্তকের উপর তুবার শিলার আবরণ থাকাতে, উপরিস্থিত অতীব 

শীতল বাধু তাহাদের অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারে না। জগদীখরের 

কি আশ্ব্ধ্য কৌশল! কি অনির্বচনীয় মহিমা ! 

০০ 

মুত যন্ত্রু। 

মনুষ্য কর্তৃক যত প্রকার শিল্প-ন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে, তগ্সধ্যে 
মুদ্রাযন্্ের তুল্য হিতকারী বুঝি আর কিছুই নাই। পূর্বে কোন 
গ্রন্থকর্তা একখানি গ্রস্থ রচন! করিলে শত বতসরেও তাহ! 

উচিতমত প্রচারিত হওয়া দুরূহ হইত্ব। এক্ষণে কেহ কোন 

অভিনব পুস্তক প্রকাশ করিলে, মাসত্রয় অতীত না হইতেই 

তাহা ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত সত্যজাতির মধ্যে 'পরিব্যাপ্ত হইতে 
পারে। এক দেশের কোন পণ্ডিত কোন নূতন বিষয়ের আবি- 

ক্ষিয়া অথবা কোন অভিনব তত্ব উদ্ভাবন করিলে তাহা মুদ্রা 
মুদ্রিত হইয়! অবিলম্বে অন্যদেশীয় পগ্ডিতদিগের সমক্ষে উপস্থিত 

হইতেছে, রাজ্যের রাজকীয় কর্মচারীত্রী অদ্য কোন বিষয়ে 

বিরুদ্ধাচরণ করিলে, কল্য তাহা! সংবাদপত্রে উদ্দিত হইয়া 
সর্ধসাধারণের গোচর হইতেছে, বজনীতে যে সমস্ত শুভাঙুভ 
ঘটন! খটিত হয়, তা! লিপিবদ্ধ হইয়া! পরু দিন প্রাতঃকালে দ্বারে 

দ্বারে দৃষ্ট হইতেছে । ফলতঃ মুদ্রা-মন্ত্রের সৃষ্টি হইয়া! অবধি 
পৃথিবীতে জান, ও ধর্ম প্রচার বিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত হই- 
কাছে, এরূপ উল্লেখ.কর। অসঙ্গত নয়। কিন্ধপে কত দ্রিমে ত 

মৃষ্ঠোপকারী যন্ত্রের প্রথম কুষ্টি ও উত্তরোপ্তর স্রীবৃদ্ধি হইল, ইহ 



মুক্্/-যন্র-।. ১৫. 

ভানিবায় নিমিত্ত সক্রলেরই ' কৌতুহল. হইতে. পাঁরে। অতএব 
এস্থলে অতি সংক্ষেপে ও বিষয়ের ঘিতরণ কর! যাইতেছে। 

থৃষ্টাবের ৯ নবম শতাব্দীর শেষ ভাঙ্গে অথবা! ১* দশম শতী1- 

শীর প্রারভ্ে চীন-দেশে মুদ্রা-যন্ত্রের প্রথম স্থ্টি হয়! কিন্তু 
এক্ষণে যেমন শ্বতত্ত্ স্বতন্ত্র সীপমম় অক্ষর প্রস্তত করিয়া পুস্ত- 
কাদি মুদ্রিত করা যায়, প্রথমে সেক্ধপ নিয়ম নিরূপিত ছিল না। 

তখন ' ফোন বিষয় মুদ্রিত করিবার প্রয়োজন হইলে, 

তাহ কাষ্ঠ-ফলকে খুদিয়া মুদ্রাঙ্িত করিতে হইত। কিন্তু উপ্লি- 
খিত রূপ মুদ্রাঞ্চনৈ অনেক ব্যয় ও বিস্তর সময় আবশ্তক করে, 
এই নিমিত্ত তঙ্দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে নাই । যে মহাশয় 

স্বতন্ত্র অক্ষর প্রস্তুত করিয়া তদ্দারা পুস্তকাদি মুদ্রাঞ্কিত করি- 

বার নিয়ম উদ্ভাবন করিয়াছেন, তিনিই এই অন্ভুত শিল্পবিদ্যাকে 

মানবজাতির যথার্থ উপকারিণী করিয়া তুলিম়্াছেন। বোধ 
হয়, এরূপ রীতিশু, প্রথমে চীন দেশে উদ্ভাবিত হইয়াছিল । 
্রানিল্লান্ জুলিয়েন্ নামে এক ইউরোপীয় পণ্ডিত এ বিষয়ে যে 
সমস্ত প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহ! পাঠ করিয়া দেখিলে প্রতীত 

হয়, থুষ্টীয় শকের ১০৪১ দশ শত একচনল্লিশ অবধি ১০৪৮ দশ 

শত ,আটচজিশ পর্য্যন্ত ৭ সাত বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে চীন 

দেশী এক জন কর্মকারক দ্চ ৃত্ভিকায় রত কতকগুলি 

অক্ষর ব্যরহাষ্ করিয়াছিল। . 

. কিন্তু ইদানীং ইঘুরোপে এ বিষয়ের নৃতন স্থ্টি হওয়াতে 

যেরূপ উপকার দর্শিয়াছে, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা বায় 
না। * ১৪৩৬ চৌদ্দশত ছত্রিশ খুষ্টাব্ব অবধি '১৪৩৯ চৌদ্দশত 
উনচল্লিশ থৃষ্টাবব পথ্যস্ত ৩ তিন বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে 



5৬ |... চাকপাঠি। 

ইস্বূর্গ নামক নগর়-নিবাসী 'গটেনবুর্গ, এবং হাঁযের্লেদ নগর- 
নিবাসী কোল্টর্ এই ২ ছই ব্যক্তি, শ্বতত্র শ্বতন্ত্ দুক্রাবিষ্তার 
উদ্ভাবন করেন। কোস্টর্- উল্লিখিত হায়েলেগ্ নগরের 
নিকটবর্তী এক কাননে ভ্রমণ করিতেছিলেন, সহসা কৌতুকাবিষ্ট 
হইয়া এক বৃক্ষের তর্কে কতকগুলি অক্ষর ক্ষুদিয়া তাহা কাগজে 

মুদ্রিত করিলেন । সামান্য মলীতে মুদ্রিত করিতে গেলে কাঁগজ 

আর্র' ও অক্ষর সকল অপরিস্ত্ত হয়,ইহ! দেখিয়া তিনি এক প্রকার 

ঘনমসী প্রস্তুত করিলেন এবং এক এক কাষ্ঠ-ফলকে বহু শব একত্র 

খুদিয়া৷ একবাঁরে এক এক পৃষ্ঠা মুড্রাক্কিত করিতে লাগিলেন । ষে 

মহোপকারী যন্ত্র দ্বারা ভূমণ্ডলে জ্ঞান ও ধর্ম প্রচার এবং সুখ ও 

্বচ্ছন্দতা 'সংবর্ধান বিষয়ে যুগরাত্তর উপস্থিত হইয়াছে, এইক্ধপে 

ছুই এক সামান্ঠ মনত্যের কৌতুকাবেশ হইতে তাস্বার স্থত্রপাত 'ইয়। 

গটেন্বুর্দ ও কোস্টর উভয়েই প্রথমে কাষ্টফলকে অক্ষর 

থুঁদিয়া মুদ্রিত করিতেন, পরে স্বতন্ত্র ত্বত্ত কাষ্ঠটময় অক্ষর - 

নির্থাণ করেন। পরে যখন শেফর 'নাঁমে এক, শিল্পকুশল 

বুদ্ধিমান ব্যক্তি ধাতু-নির্মিত অক্ষর প্রস্তুত করিলেন, তখন 

এবিষয়ের সমধিক শ্রীবৃদ্ধি হইয় উঠ্ভিল। 
বহু কাল গধ্যন্ত কাষ্ঠ নির্শিত মুদ্রা-যন্ত্রই বাবন্ৃত হুইয়! 

আসিতেছিল, পরে ্টান্হোপ নামে এক শিল্পনিখুণ বিচক্ষণ 

ব্যক্তি লৌহ্যন্ত্র নির্মাণ করিয়া, জ্ঞান প্রচারের পথ সর্বাপেক্ষা 

পরিষ্কৃত করিয়া দিলেন । এ যন্ত্র টান্হোপ, মুক্রা-ন্্র বলিয়া বিখ্যাত 

আঁছে।. তদনন্তর ব্লাইবমর, কগর, কোপ রথবেন্।, প্রতৃতি 

গনেকে উল্লিখিত যন্ত্র প্রথালীক্রমে লৌহহন্্ নির্মাণ করেন। 

তৎসমৃত্বাধ কোন কোন অংশে ই্ান্হোগ যন্ত্র অপেক্ষায় উত্ই। 
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পু দার কার ৮৭ রি 

লাবনী ১ ছুট .হইল। পরে ১৮১৪ 
০ টাশে নবেম্বর টাইম্ন নামক 

রী সংবাদ-পঞ্জ- পাঠকের: রসিবগত হইলেন, তাহারা দে 
দিবস থে পত্র পাঠ করিছেছেন, তাহা অতি হ্যন্দর বাম্পীয 
রা সুজিত হইয়াছে মেইনত ঘন্র কোনিগ্ সাহেব 
কর্তৃক প্রস্তুত| . তাহা ...কলিকাতার্থ: কালার য্্ের স্তায 

রাশপের তেজে চলিয়া থাকে শীষে তাহাতে ্রত্তি ঘণ্টায় ১১১০৩ 

উকহাজার একক খণ্ড কাগজ ১ এক পৃষ্ঠা মুদ্রিত হইত। 

অনন্তর শ্রী যস্ত্ররে কোন'কোন অংশ পরিশোধন করিয়া অধিক- 
তুর উরু করিলে পর এক এক ঘণ্টায় ১৮০০ আঠার শত তা 
কাগজ ১ এক পৃষ্টা মুদ্রিত হইতে .লাগিল। তাহার পর,:১৮১৫ 

আঠার শত পনর খুষ্টাবে উল্লিখিত কোনিগ্ সাহেব তদপেক্ষা 
উত্রুষ্টতর আর এক বাদ্দীয় মুদ্রাধন্ত্ প্রস্তত, করিলেন, তন্বারা 
প্রতি ঘণ্টায় ১*** এক হাঁজার তা কাগজ ২ দুই পৃষ্ঠা মুতরাপ্কিত 

/হইঠে লাগিল। ' অবশেষে আপন্নাথ্ ও কৌপর্ নামক ২ ছুই 
অনি বিচক্ষণ শিল্প-কুশল ব্যক্তি এক হ্ইন এক অত্যু্ 
সুকৌশলসম্পনন বান্পীয় রা নির্্মাপ করিয়াছেন, : তাহা 
ফোনিগং সাছেবের ' যন্ত্র অপেক্ষায় অনেক : উৎকৃষ্ট । তাহাতে 

্ তায় ০১, চারি সহজ তা কাগজ ১ এক পৃষ্ঠা মুদ্রিত 
হই থাকে । 
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ইদানীং এ প্রদেশের অনেকে বেলুন যন্ত্র দৃষ্টি করিয়াছেন, 
এবং তাহাতে আরোহণ করিয়!। যে অন্তবীক্ষে উত্থিত হঙয়। 

যায়, তাহা গ্বচক্ষে দেখিয়াছেল। কিন্তু উহা ভূতলে পদ্ধিত 
না হইয়া কিরূপ মন্ুষ্যাদি ভাবী ভারী সামগ্রী সংবলিত উদ 
পথে উত্থিত হক্ক, তাহা! অনেকে অবগত নছেন। অতএব দেধুন- 

বত্সংক্রান্ত স্থল দুল বিষয়ের বিবরণ করা ধাইতেছে। সারোয়ার 
বেলুনকে ব্যোম-যান কছে। 
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যেরূপ কদ্ব পুশের ফেশর সক তাহার এছিকে বেষ্ট 
করিয়া থাড, সেইক়্প তৃ-মগর চতুর্দিকে বারু্াশিতে পরিবেষ্টিত 

রহিয়ান্ে, যেরূপ মত্স্তাদি, জল-জস্ত সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিতি 
করে,.সেইরপ মনুষ্য, পঞ্ডু, পক্ষী, কীট পতঙ্গ প্রভৃতি যাধিতীয় 

তুর ও খেচর অন্ধ এ বাযুসাগরে নিম্গর হইয়া রহিয়াছে। যে 
সমস্ত বন্ধু বাযু অপেক্ষা ভারী. তাহা বাযুতেদ করিরা পৃথিবীতে 
পতিত,হর, আর যে সকল জবা. তবপেক্ষায় লঘু তাহা উর্ধগামী 
হয়। শোল! জল অপেক্ষায় লঘু, এ. নিমিত্ত জলমধ্যে নিমগ্ন 

করিয়া দিলেও ভাসিয়া উঠে। মেইন্ধপ ধুম ও জলীয় বাম্প 
প্রভৃতি যে সমস্ত বস্ত পৃথিবীর নিকটবর্তী বাতু অপেক্ষায় লঘু, 

তাহা! বায়ুর মধা দিয়া ছর্ধগামী হয়। ব্যোষ-যান যে উপরে 

উঠে তাহার কার্গ এই, ব্যোম-যানে এক প্রকার বাষ্প থাকে, 
তাহা এরূপ লঘু যে বস্ত্রাদি সংবলিত .সমুর্দায় ব্যোম-বান এবং 
তাহার আঁম়্তন প্রমাণ রায়ুরাশি পৃথক পৃথক, তৌল করিলে 

ব্যোম-বান এ বাসুরাশি অপেক্ষায় লঘু হয়, এই নিমিত্ত বায়ু 
ভেদ করি উর্ধগামী হইতে থাঁকে। কতকগুলি শোলা একত্র 
করিয়া তাহার সহিত অন্য. কোন ভারী ব্য বাধিয়া দিলেও 
যেমন ভীকা মগ্ন না. হইয়া! জলের উপর ভাফিতে থাকে, সেইরূপ 
ব্যোম'যান স্থিত বাম্পরাশি মনুতাদিগর রি ব্যাহারে লইয়া 
বায়ুর উপর উখিত হয়। শোল! ও রী ধারণে জলের 
উপরে ভাসে এবং তুম ও মেঘ যে কারণে মাতার উদিত 

্যাম-যান ঘন সেই কারণে উর্গামী হইয়া থাকে । .. 
গানে রন ফাইট, সাহেব এই ছুই জন মাত্র 

গান মহকারে আকাশপথে উভ্ভীয়মান হ্ইয়াছিলেন। 



২০ চাঁরুপাঠ। 

কিন্তু ই্ুরোপে এক. এক জন এ বিষয়ে এরূপ পঁটৃতা প্রকাশ 
করিয়াছেন, যে তাহাদের আকাশ যাত্রার বৃস্থাস্ত শ্রধণ করিলে 

পুলকিত হইতে হয়। এখানে ব্ববর্টসন্ ও কাইট, সাহেবের! কেবল 

কৌতুক প্রদর্শনার্থে উঠিয়াছিলেন, কিন্তু ইয়ুয়োপে কোন. কোন 

মহানুভব ব্যক্তি উপরকার অনেক বিষয় পরীক্ষা করিয়া বিষ্যা- 

বিশেষের উন্নতি সাধন করিবার নিমিত্তেও উিত হইয়া! থাকেন। 

১৮০৪ আঠার শত চারি খুষ্টীর শকে বায়ট ও গে-লুগাক 

নামে ছুই প্রধান পণ্ডিত উপরিস্থ বায়ুর শৈত্য উষ্তত্বাদি গুণাগুণ 

ও অন্ত অন্ত অনেক বিষয় পরীক্ষা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত 

নানাবিধ যন্ত্র, পক্ষী, পতঙ্গ প্রভৃতি কতকগুলি জন্ত ও অপরাপর 

উপকরণ সঙ্গে লইয়! উঠিয়াছিলেন । উক্ত বদর ১৩ তেরই আগষ্ট 

প্রাতে ১০ দশ ঘণ্টার সময়ে ফরাশিশ রাজ্যের রাজধানী পারিস 
নগরীতে তীহারা ব্যোম-বান আরোহণ করেন, মেঘ সমুদরায় 
ভেদ করিয়া প্রায় ৮১৭০০ আট হাজার সাত শত হাত উত্থিত 

হন ও বিবিধ বিষয়ের পরীক্ষা করিতে করিতে ৩1০ সাড়ে তিন 
ঘণ্টা কাল আকাশপথে পরিভ্রমণ পুর্বক, পারিস্ নগর হইতে 

প্রায় ২২ বাইশ ক্রোশ অন্তরে মেরিমিল গ্রামে অবতরণ করেন। 
উপরের বাধু যে পৃথিবীর নিকটবর্তী বাঘু অপেক্ষা শীতল, ইহা 

পূর্ব পূর্ব পঙ্ডিতেরা,তনেক প্রমাণ দৃষ্টে অবধারণ করিয়াছিলেন ; 
বেলুন -ন্্ের সৃষ্টি চল পর উক্ত বায়ট, ও গে-লুসাক্ প্রভৃতি 

পঞ্ডিতেরা তাহ প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া আসিয়াছেন। | 

উল্লিখিত গে-লুসাক্ সাঁহেৰ অনেক অনেক সপৃণ্ডিত 

ব্যক্তির অনুরোধ-পরতন্্ হইয়া  বৎসঞ্ট ১৫ পনরই সেপ্টেম্বর 
আর একবার একাকী অন্তরীক্ষে উখিত হইয়াছিলেন। “সে 



ব্যোম খান | ২১ 
সপ পাপী 

বার তিনি ১৫১৩৬ পনর হাজার তিন শত ষাট. হার্ত অর্থাৎ 

প্রায় ২ ছুই ক্রোশ পর্যান্ত উঠিয়াছিলেন এবং উপরকার বাধুর 
শৈত্য, উ্তত্ব, লঘুত্ব, গুরুত্ব প্রতৃতি বহু্ছর বিষয়ের পরীক্ষা 
করিয়া, স্থির করিয়াছিলেন। তথাকার বাধু এত লীতল যে 

তাহার হস্তদ্বর় ক্রমে অবশ হইয়া আসিল, এবং এত লঘু যে 
তাহার নিশ্বাস পরিত্যাগে সমধিক কষ্ট হইতে লাগিল এবং 

তথাকা'র অতি পরিশুষ্ বায়ু সেবন করাতে তাহার গলদেশ 

নিতান্ত নীরস হইয়া, রুটী পর্য্স্ত গলাধঃকরণ করা' ছুষ্ধর হইয়া 

উর্তিল। তিনি, ১৪১৩০৭ চৌদ্দ হাজার তিন শত সাত হাত ও 
১৪,৫২৭ চৌদ্দ হাজার পাঁচ শত সাতাইশ হাত উদ্ধ ছুইস্থানহইতে 

ছুই বোতল বায়ু পুরিয়া আনিয়াছিলেন; পরীক্ষা করিয়! দেখিলেন 

পৃথিবীর নিকটবত্তী বাঝুতে যে যে পদার্থে যে পরিমাণে মিশ্রিত 

আছে, উপরিস্থ বাঁযুতেও সেই সেই পদার্থ, সেই সেই পরিমাণে 

মিশ্রিত আছে । অতএব সর্ব স্থানের বাযুরই একরপ প্রকৃতি ।* 

ইদানীং গ্রীন নামে এক ব্যক্তি এ বিবষে সমধিক পটুতা 

প্রকশ করিয়াছেন। তিনি পূর্বাবধি ১৮৩৬ আহার শত 

ছব্রিশ খুষ্টাব্ব পর্যন্ত ২২৬ ছুই শত ছাব্বিশ বার ব্যোম যান 
আরোহণ করিয়া, আকাশপথে পরিভ্রমণ করেন, বিশেষতঃ উক্ত 

বংসর নবেম্বর মাসে একবার গগন মণ্ডল আরোহণ করিয়া, 

সর্ধনাধারণকে বিন্ময়াপয় করিয়াছিলেন, সে বারে হলগড ও 

ইস্কমেসন্ সাহেব তাহার সমভিব্যাহারে ছিলেন। তীহাদের 

* রামুতে জআকদিজন ও নাইটোজন নামে ছুই বাষ্প আছে। গ্নেলুদাক 

পরীক্ষ! করিয়। দেখিক্াছেন, পৃথিবীর সমীপন্থ বাযুতে যে বাপের যত ভাগ, 

উপরিস্থ বায়ুতেও ঠিক তত ভাগ আছে। 

সাজি 



২২ চারুপাঠ। 
পল ০ স্নানে 

অধিক দূর গমন করিবার বাসন! ছিল, এ নিমিত্ত এক পক্ষে 

উপযুক্ত ভক্ষ্য ও ব্যবহার্য ঘাবতীয় সামগ্রী সঙ্গে লইয়া ৭ সাতই 
নবেদ্বর বেল ২ ছুই প্রহয় ১॥৭ দেড়টার সময়ে লগুন নগর 

হইতে উখিত হইলেন। পূর্ব-দক্ষিণাভিমুখে গমন পূর্বক 

ক্রমে জ্রমে অধোমুধে অনেক অনেক গ্রাম ও নগরের শোভা 

সন্র্শন করিতে করিতে চলিলেন। ৪ চাবি ঘণ্টা ৪৮ 

আটচল্লিশ মিনিটের সময়ে ইংলগু-ভূমি পরিত্যাগ করিয়া, 
সমুদ্রের উপর বিউরণ করিতে আরগ্ত করিলেন। সায়ং কাল 

অতীত হইলে পর, অপর পারে উত্তীর্ণ হইয়া, ফরাশিশ দেশের 

উপরিভাগে উপনীত হুইলেন। ক্রমে ক্রমে রাতি ঘোর হইয়! 
আসিল, চতুদ্দিক তিমিরাকৃত হুইল, তথাপি তাহারা 

ভূতলে অবতীর্ণ গা না। উপরে আকাশমগডল, নক্ষত্রপুঞ্জে 
পরিপূর্ণ ও নিয়ভাগে ভূমগুল দীপ-মালায় মণ্ডিত দেখিয়া, 

পুলকিত হইতে লগিলেন। এইরূপে তাহারা কলরব-শূন্ত 

নিস্তত্ধ নভোমগুলে নরলোকের অপরিজ্ঞাত ও অপ্রত্যক্ষীভৃূত 

থাঁকিয়!, কোন অনির্দেষ্ঠ ম্বর্থলোক-নিবাসীর ভ্ায় কত কত 

রাজ্য, রাজধানী, নগর, নদী, গ্রামাদি নিরীক্ষণ করিতে করিতে 

শুন্তমার্গে সমস্ত বাত্রি ভ্রনণ করিলেন। নিশীথ সময়ে 

তাহাদিগকে এরূপ গাঢ়তর শীত ভোগ করিতে হইয়াছিল যে, 
ব্যোমধানস্থ জল কাফি ও তৈল পর্য্যন্ত জমিয়া কঠিন হইধা- 

ছিল। নিশাবসাঁনে তাহারা এক পরম কৌতুকজনক ব্যাপার 
দর্শন করিলেন। এক এক বার কিছুদূর উ্ধগামী হইয়া, 

স্ষে্যাদয় গু ততসংক্রান্ত আশ্যধ্য শোভা দর্শন করিলেন, 

পুনর্ধ'র অধোদিকে অবতরণ পুর্বক অন্ধকারে আবৃত হইতে 



ব্যোগধ-যান। ২৩ 
পাক পিছ আপি ০ কি সপ পাল পপ পল পপ পাপা পর 

লীগিলেন। সে দিবস তাহারা দিবাকরকে ৩ তিনবার উদয় ও 
২ ছুই ৰাঁর অন্তগত হইতে দেখিয়াছিলেন। ফলত: তাঁহার! 
ততৎকালে যে অত্যাশ্ত্য্য স্থুরম্য ব্যাপার সন্দশন করিয়াছিলেন, 

তাহ! প্রক্কৃতরূপ বর্ণনা করা যায় না। এই রূপে অন্যুন ২২০ 

হুই শত কুড়ি ক্রোশ শৃন্যমার্গে সঞ্চরণ পূর্বক সমস্ত রজনী পরম 
স্থথে যাপন করিলেন। পর দিন প্রাতঃকালে জর্মণির 

অন্তঃপার্তী নাসো উইল বর্গ নামক স্থানে অবতীর্ণ হইয়া 

জন সমাঁজে যথেষ্ট প্রতিষ্টা লাভ করিলেন । 

€কীতুক-দর্শন ও উপরিস্থ বায়ুর গুণাগুণ নির্ণয় ব্যতিনেকে 
অন্য প্রকার প্রয়োজন সাঁধনার্থেও ২৪ দুই চারি বার ব্যোম- 

যান যন্ত ব্যবঙ্গত হইয়াছে । ১৭৮৯ সতর শত উননব্বই শষ্টান্দে 

ফরাগ্সিশ রাঁজে রাঁজবিপ্রধ উপস্থিত হইরাৰে ঘোরতর সংগ্রাম 

আরস্ত হয়, তাহাতে সাধারণতত্ত্র * সংস্থাপনাকাজ্জী 
দেন। সংক্ষান্ত লোক ব্যাগযান আরোহণ করিষ! উপর ভইতে 

বিপক্ষীয় সৈন্মদিগের গতি বিধি দৃষ্টি করিয়া আসিয়াছিল। 

এই রাজ নিপ্লব উপলক্ষে ১৭৯৪ সতর শত. চুরনব্বই খুষ্টানে 
ফিউরস নাক স্থানে অস্ত্রিয়ার সৈম্তদিগের সহিত ফরাশিশ 

সৈশ্যাধাক্ষ জোর্ডান্ সাহেবের যুদ্ধ হয়। তাহাতে কর্ণেল 

কুতেল, সাঁঙেন, একজন সাঁংগ্রামিক কর্মচারীকে স্মভিব্যাহাবে 

করিরা, ব্যোমমান অরোহণ পূর্বক ঘুহ্বের সময়ে ও তাহার 

পূর্বে উপর হইতে বিপক্ষদিগের ঘুদ্ধসংক্রাস্ত সমস্ত ব্যাপার দৃষ্টি 
করিয়া, জোর্ডান সাহেবকে ইজিত দ্বারা তৎ্সমুদার় অবগত 

স্পা শি নি পাপ | পিপল ই আপ জটিল ৯১ এপাশ পপ শী শপ টিপা পপ” পপ পা পচ সস পক কপ পপ পপ পপ 

* যে রাঁজোব ম্বতম্য রাঁজা নাউ, সমস্ত রাঁভকাধ্য সর্বসাধারণ প্রজাবর্গের 

ভাথৰ। তদনুমত ব্যক্তিদিগের সম্মতি তন্ুারে লল্গ হয়। 
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করেন এবং তিনিও তদন্ুযারী কার্ধ্য করিয়া শক্রদিগকে পরাজয় 

করেন। কর্ণেল কুতেল ও তীহার সমভিব্যাহারী কর্মচারী, 

১ এক দিবসে ২ দুইবার উর্ধে ৮৬৬ আট শত ছষট্রি হাত পর্ধ্স্ত 

উখিত হন। বিপক্ষীয়ের! প্রথম বারে দেখিতে পায় নাই;দ্বিতীয়- 
বারে জানিতে পারিয়া তাহাদিগকে নষ্ট করিবার নিদিত্ত কামান 

দ্বার! ভূরি ভূরি গোলা উৎক্ষেপ করিতে লাগিল । কিন্তু ব্যোম-যান 

তৎক্ষণাৎ এতদূর উঠিল, যে কামানের গোল! কোন মতে ততদুর 
উখিত হইতে পারিল না1। কুতেল সাহেব, আরও কয়েক স্থানের 

যুদ্ধ উপলক্ষে এই অসমসাহসিক কর্মে নিধুক্ত হইয়াছিলেন | ' 

১৮৭০ আঠার শত সত্তর খুষ্টান্বে ফরাশিদের সহিত 

প্রুসিয়দিগের যে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হুয়, তাহাতে অপধ্যাপ্ররূপে 

ব্যোম-যানের ব্যবহার প্রচলিত হইয়া আইসে। শব্র£ক্ষীয় 
সেনাদলের অবস্থা ও উদ্ভোগ পর্য্যবেক্ষণ, অবরুদ্ধ নগর হইতে 

বাদ প্রেরণ। ও ইতন্ততঃ গমনাগমন, এবং বিপক্ষার 

বেলুনযাত্রীদিগকে আক্রমণ করণ উদ্দেশে বারম্বার ব্যোম-যান 

ব্যবহৃত হয়। এমন কি বেলুনে বেলুনে যুদ্ধও হইয়া গির়াছে। 
ধহৃকালারুধি নৌকাদির ম্যায় ইচ্ছান্ুসারে সকল দিকে 

ব্যোম-যান চালনা করিবার উপায় চেষ্টিত হইয়া আনিতেছে। 

প্রতি ১৮৬৯ আঠার শত উনসত্তর খুষ্টাবের জুলাই মাসে 
উত্তর আমেরিকার অন্তঃপাতী সানফ্রানসিস্্কো। নামক নগরে 

রী নিয়ষের সুচাকুরূপ পরীক্ষা সম্পন্ন হইয়া গিয়ছে। উহা 

সম্পা্বন করিবার জন্ স্বতন্ত্র একটা কোম্পানি অর্থাং বণিক- 

সম্প্রদায় প্রধর্তিত হয়। তাহার! আদর্শ শ্বূপ একখানি, বাম্পীয় 

বিমান নির্মাণ ও হচ্ছাক্রমে নাঁনাদিকে পরিচালন করাইক্সা 
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পরীক্ষান্থজে উপস্থিত সমস্ত ব্যক্তিকে ঘার-পত্-নাই চমৎকত, 
পরিতৃপ্ত ও আনন্দ-মদে উন্মত্ত করেন। শ্রী বিমান বান্পীয়- 
পোতাদির হ্ভায বাম্পের শক্তিতেই চলে ও কর্ণ দ্বারা বিভিন্ন 

দিকে পত্হিচালিত হয়। 

চারুপাঠের প্রথম ভাগে পাস্থ-পাদপের প্রসঙ্গ পাঠ করিস 

পুলকিত হইয়াছ, তাহার সন্দেহ নাই। এখন. তদপেক্ষা একটি 
'অদ্ভুততর বৃক্ষের বিষয় বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর। দক্ষিণ 
আমেরিকার মধ্যে পেরু দেশের অন্তর্গত ময়োবন্বা, নগরের 

নিকট একন্ধপ বৃহ বৃক্ষ জন্মে, তাহার নাম বর্ষণ-বুক্ষ বা বর্ষণ- 

তরু। 'সেই বৃক্ষ চতুদ্দিকস্থ বায়ু, হইতে জলীয় বাম্পাদি গ্রহণ 
কৰিয়। আত্মসাৎ করে এবং লেই সমুদয় প্রকৃত জলে পরিণত 
করিয়া, সময়ানুসাবে বর্ষণ করিতে থাকে । বিশেষতঃ যে সমদ্ধে 

শ্রীপ্-প্রভাবে নদীর জল শুষ্ক ও অত্যন্ত ত্রাস হইক্স! যায, সেই 
ও 
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সমযেই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বর্ষণ করিতে খাকে। এত 

গ্রচুর বারি-বর্ষণ হয় যে, সেই বৃক্ষের নিকটস্থ ভূমি খণ্ড জল- 

সিক্ত হইয়া, জল! ভূমি সদৃশ হইয়া পড়ে। বৃক্ষটার আকারও 
সামান্য নয়। উহা? ৫০ পঞ্চাশ ফুট উচ্চ এবং নিম্নদেশে" উহার 

স্বন্ধের ব্যাস প্রায় ৩ তিন ফুট এবং পরিধি অর্থাৎ বেড় নুনা- 
ধিক ৯ নয় ফুট। যে সকল প্রদেশে জল কষ্ট হইয়!.কৃষি কা্যের 
ব্যন্ডিক্রম ঘটে, তথায় এই বৃক্ষ রোপণ করিলে যথেষ্ঠ উপকার 
দর্শে, তাহার সন্দেহ নাই! 

(১ থাপ টেন 

দিগদর্শন | 

চৃ্বক, লৌহ আকর্ষণ করে, এ কথা সকলেই বিদিত আঁছে। 
সেই চুম্বক ২ ছুই প্রকার, অকৃত্রিম ও কৃত্রিম । আকর হইতে 

মেচ্ম্বক নামে এক প্রকার অপরিষ্কত লৌহ প্রাপ্ত হওয়া যায়, 
তাহার নাম অধৃত্রিম চুম্বক। অকৃত্রিম চুম্ধকে লৌহ অথবা 
ইস্পাত ঘর্ষণ করিলে, সেই লৌহ ও ইম্পাত চুম্বকের গুণ প্রাপ্ত 
হয়। উক্ত গুধাবলম্বী [লৌহ ও ইম্পাতকে কৃত্রিম চৃন্বক বলে। 

কৃত্রিম চুগ্ঘকও, অকৃত্রিম চুম্বকের ন্যায় অন্ত লৌহ ও ইন্পাত 

আকর্ষণ করিয়া থাকে । নিকেল, ও কোবাণ্ট নামে ২ ছুই ধাতু 
আছো, তাহাও লৌহ ও ইম্পাতের স্তায় চুম্বকের সু প্রাপ্ত হয়৷ 

চুদ্ধক শলাকার এ প্রকার ১ এক অপাধারণ গুণ আছে যে, 

তাহার ১ এক দিক্ নিয়তই উত্তরাভিমুখে এবং অন্য দিক্ স্থতরাং 

দক্ষিণাভিমুখে থাঁকে। অতএব ১ একটা! চুগ্ধক শলাক| .সঙ্গে 

থাকিলে, ফি অকুল সমুদ্র, কি' নিবিড় অরণ্য সকল স্থানেই 

দিক নিরূপণ করী যাঁ়। চুম্বকের এই অসাধারণ. গুপ থাকাতে 
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দিগদর্শন নামে এক বন্ত্ প্স্তুত হইয়াছে; নাবিকেরা তদদারা 
অনায়াসে সর্ধ স্থানেই দিক্ নিন্বপণ করিতে পায়ে। এঁ দিগদর্শন ষঞ্কে 
৯ একটি কৃত্রিম চু্বকের শলাঁক। এ প্রকার কৌশলে স্থাপিত 

ক্করিতে হয় যে, তাহা দকল দিকেই ফিরিতে পারে । মেই 
শলাকার ১ এক দিক নিয়ত উত্তরা'তিমুখে থাকে, অতএব তন্বারা 

অনায়াসে উত্তর দিক্ নির্ণয় করা যাঁয়। এক দিক নিরূপিত 

হইলে, সুতরাং অন্তান্ত দিক্ নিকুপিত হয়। 

অন্ন ২,৯** ছুই হাজার নয় শত বৎসরের পূর্বে চীন দেশীয় 
লোকে চুম্বকের এ অসাধারণ ুধ অবগত ছিল ও তন্বারা দিক 
নিরূপণ করিত । হিন্দুরা তাহাদিগের নিকট, আরবের হিুদিগের 

নিকট এবং বোধ হয়, ইযুরোপীয়েরা খুষ্টাবের ১৩০০ ত্রয়োদশ 
শতাবীতে আরবদিগের নিকট & হিতকারী বিষয় শিক্ষা করে। 

দিগ্দর্শন সৃষ্টি হইয়া পৌোত-পরিচাঁলন বিদ্ভার যেরূপ উন্নতি 

হইয়াছে, তাহা বর্ন করিয়া শেষ করা যায় না। ইহা! দ্বার! 

দিক নিরূপণের অতিশয় সুবিধা হওয়াতে, লোকে অর্ণব্যাঁন 
আরোহণ পূর্বক দিগার্শনের আক্কৃতি। 

সহাসমুদ্র উত্তীর্ণ উত্তর 

,হইন্না ভূরি ভূর 
দূরবর্তী দেশে 
গন করিতেছে, 

সাগর পরিবেষ্টিত পশ্চিম 
ছ্বীপসমুদায় ভ্রমণ 

পূর্বক বিবিধ 

প্রকার অভিনব 
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ব্যাপার “দর্শন করিয়া নেত্রদ্বয় পরিতৃপ্ত করিতেছে, ভূমগুলের 

সকল ভাগেই বাণিজ্য ব্যবসায় বিস্তৃত করিয়1) পৃথিবীর সুখ 
সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতেছে এবং নানা দেশীয় পণ্ড, পক্ষী, উদ্ভিদ, 
ধাতু প্রভৃতির স্বভাব ও গুণ জ্ঞাত হইয়া, প্রাণিবিদ্যা, 

উভিদবিদ্যা, ধাতুবিদ্যা প্রভৃতির সমধিক শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিতেছে ।, 
দিগ্র্শনকে সহায় করিয়া, অনেক অনেক গুনিপুণ নাবিক, 

পৃথিবীর 'এক সীমা হইতে, সীমাস্তর পর্যান্ত গমন করিভেছেন। 

মেগেলন্, ড্কে প্রভৃতি কতিপয় প্রধান নাবিক সমগ্র 

ভূ-মগুল প্রদক্ষিণ পূর্ববক, স্বদেশ গ্রত্যাগমন করিয়া বশশ্থী 

হইয়াছেন এবং জগদ্ধিখ্যাত কোলম্বন্ অবনীমগ্ডলের অর্ধখণ্ড- 

স্বরূপ আমেরিকা-খণ্ড আবিষ্কৃত করিয়া, অতুল কীর্তি লাভ 

করিয়া গিয়াছেন। দিগ্র্শনের গুণে দূরবর্তী দেশ "সমুদয় পর*পর 

নিকটবর্তী হইয়াছে এবং বিদেশও শ্বদেশবৎ সুগম হইয়াছে । 

অনাধারপণ অধ্যবসায় । 

ইংলগ্তের অন্তঃপাতী ভিবন্শায়র-নিবাসী উইলিয়ঙ্গ ডেবি 
২৬ ষড়বিংশতি ভাগে বিভক্ত ১ এক প্রকাণ্ড পুস্তক প্রস্তুত 

করেন। শ্রী পুস্তক প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়, তাহার ব্যয় 

নির্বাহার্থে চাঁদা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু কোনব্ূপেই 
কতকার্ধয হইতে পারিলেন না । নিজকে নিধন, সুতরাং মুদ্রাঙ্ক- 
নের সমুদায় ব্যয় নির্বাহ করিতে সমর্থ ছিলেন না ) অতএৰ 

উপারাত্তর না দেখিয়া, পরিশেষে প্রতিজ্ঞা করিলেন, “আমি 

শ্বহস্তে করিধ « এইক্প গ্রতিজ্ঞারূচ হইন্না শ্বয্নং ১ একটি 
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মুদ্রাযস্তর নির্মাণ করিলেন এ অনেক যত্বে কোন ক্রমে কতক- 

খুলি পুয়াতন অক্ষর আহরণ কক্দিয়। আনিলেন, কিন্তু তাহ! 

প্স্ত অল্প যে, তন্বারা ১ বারে ২ পৃষ্ঠার অধিক মুদ্রিত হইতে 

পারে না। তিনি এ্রতন্মাত্র উপকরণ-সম্পন্ন হইয়া, ১৭৯৫ 
সতর শত পঁচানব্বই খৃষ্টাব্দে আপনার চিরাভিলধিত গ্রীতিকৰ 
কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইলেন । তাহার তৎকালীন পরিশ্রম ও সহিষুতাৰ 
কথা কফি কহিব? তিনি অক্ষর সংযোজন অবধি মুদ্রাঙ্কন পর্ান্ত 

সন্ত বর্মইপ্ হস্তে সম্পন্ন করিতে লাগিলেন । প্রথমে প্রতোক 

ভাগ ৪ চল্লিশ খান মুদ্রিত করিবার মানস করেন) এবং ১০০ 

তিন শত পৃষ্ঠা পর্যান্ত এইরূপ মুদ্রিত করিয়া) প্রধান প্রণান, 
বিহ্ত'লয়ে এবং কোন কোন ধর্থাধাক্ষ ও পত্রিকা-সম্পাদকদিগের 

সমীপে প্রেরণ করেন। ভাঁবিয়াছিলেন, তাহার পুস্তক এইরপে 

জন-দাঁপারণের গোঁচর হইয়া লৌকসমাঁজে সমাদৃত ও পরিগৃহী 
হইবে। কিন্ত সে আশা বিফল দেখিয়াও ভগ্মোতসাহ ও নিরক্ত 

হইলেন না) লোকের নিকট আদর ও আনুকূল্য প্রাপ্তির গ্রত্যাশ। 

পরিত্যাগ করিয়। এক এক ভাগ ১৪ চতুর্দশ খণ্ড মাত্র মুতরিত 

করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং নুনাধিক দ্বাদশ বৎসরে সমুদাং 

২৬ ছাব্বিশ ভাগ সমাপ্ত করিয়া তুলিলেন। তাহার বন্ধ, উৎসাহ 
ও অধ্যবসায়ের বারংবার প্রশংসা করিতে হয়। বিষ্যার্ধীদিগেষ 

এইরূপ অপাধারণ অধ্যবসায় অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃকল্স । 

প্রবাল ॥ 

আমরা সচরাচর যে প্রবাল অর্থাৎ পলা ব্যবহার করিয়া থাকি, 
তাহা প্রবাল নামক এক রূপ প্রাণীর পঞ্জর়। উহাদের স্বভাব 



ও সংস্কারের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে, বিন্ময়'পন্ন হইতে 

হয়। উহংদিগকে সহসা! দেখিলে, অকিঞ্চিংকর বংসামান্ত কীট 

বলিয়। বোধ হয়, কিন্তু উহারা যে সমস্ত প্রশস্ত দ্বীপ উৎপাদন 

করে, তাহা অবলোকন করিলে, অবাঁক্ হইয়া! থাকিতে হয়। 

প্রবাল কীট অনেক প্রকার, তন্মধ্যে পূর্ববপৃষ্ঠায় ৪ চাঁরি 

প্রকারের গ্রতিরূপ প্রকাশিত হইল । ইহার মধ্যে তিন প্রকাঁতের 
আকার দেখিতে উ্ভিদের স্নায়। বাস্তবিক, পূর্বে প্রবাল এক 

প্রকার উদ্ভিদ বলিয়া লোকের বোধ ছিল, এ নিমিত্ত সংস্কৃত 

গ্রন্থে উহা লতামণি ও রত্ববৃক্ষ বলিয়া লিখিত আছে । কিঞ্ছি, 

দ্রধিক ১০০ একশত বংনর হইল, মার্সেলিস্ নগর নিবাসী 

পেরোনেল্ নামক ইয়ুরোপীয় পঙ্ডিত এ বিষয়ের স্থিরসিদ্ধাস্ত 
করিয়াছেন। তিনি ৯৭২০ সতত্ধ শত কুড়ি খুষ্টাবে এ বিষয়ের 
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তত্বান্ুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন এবং অনবরত ৩০ ত্রিশ বৎসর রিবিধ 

গ্রকার পরীক্ষা করিয়! অবধারণ করেন, পল এক প্রকার প্রাণী, 

কদাচ উদ্ভিদ নম্ন। ইহারা সমুদ্রে বাস করে এবং অনেকে 
একত্র হইয়া, তথায় বৃহ বৃহৎ দ্বীপ উৎপাদন করে। উহাদের 

শরীর হইতে, হুর স্তায় এক প্রকার শ্বেত-বর্ণ রস নির্গত হয়, 

সেই বদের এরূপ আশ্চধ্য গুণ যে, তাহা নির্গত হইয়া অমনি 

কঠিন হইতে থাঁকে। শম্বুকের শরীর যেরূপ কঠিন আবরণে 
আবৃত থাকে, উল্লিখিত রস কঠিন হইয়া, প্রবাল কীটদিগের 
সেইরূপ গাত্রাচ্ছাদন হইয়া! থাকে। সেই আচ্ছাদনকে উহাদের 
বাদ গৃহ বলিলেও বলা ধায়। কিরূপে যে উহাদের গাত্র হইতে, 
ওঁ ঘপূর্ব বসের উৎপত্তি হয়, তাহা কেহ অগ্তাপি নিরূপণ 
করিতে পারেন নাই এবং একাল পর্য্যন্ত কেহ কোন প্রকার দ্রব্য 
মিশিত করিয়! উল্লিখিত রন উৎপার্ন করিতে সমর্থ হন নাই। 
সেই রস কঠিন হইয়া, এক্সপ স্থিরীভূত ও দৃট়ীভূত হয় যে, 

সমুদ্রের প্রবল প্রবাহ ও ভীষণ তরঙ্জও, তাহাকে কম্পিত ও 

বিচলিত করিতে পারে না । তাহা ক্রমে ক্রমে বাশীকৃত হইয়া, 
প্রকাণ্ড দ্বীপ হইয়া উঠে। 

প্রায় সমুদার প্রধান সমুদ্রই প্রবাঁলকীটের জন্নস্থান, বিশে- 
ষতঃ ইয়ুরৌপের দক্ষিণ-পার্খব্তী ভূ-মধ্য সমুদ্রে যে সমস্ত মনলাহর 
প্রবল উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহার আকাব ওবর্ণ অতি 
স্ন্দর। কিন্তুস্থির সমুদ্রেই প্রবাল-কাঁটের প্রধান প্রধান কীর্তি 
দেখিতে পাওয়! যাঁয়। তথায় এক স্থানে অনেক প্রবাল-বীপ, 
প্রধাল*শৈল ও প্রবাল-্তস্ত. একত্রে বিদ্ধমান থাকাতে, সে 
স্থান প্রবাল-সমুদ্র বলিয়া বিখ্যাত হইক্জাছে। এ গ্রবাণ- 
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সধুদ্রস্থ মৈত্র ছবীপ. নাবিক দ্বীপ, সামাজিক দ্বীপ প্রভৃতি অনেক 

দ্বীপ প্রবাল-কীট কর্তৃক নির্দিত। সেই সমস্ত প্রবাল-্বীপে 

বিস্তর লোকের বসতি আছে, এবং তাহাতে প্রচুর প্রমাণ ফল, মূল 
ও শন্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে। 

বছুসংখাক শৈল স্থির সমুদ্রে মগ্ন আছে, ভূরি তৃরি প্রবাল- 

কীট তাহার উপর একত্র লিপ হইয়া থাকে | তথায় তাহ! 

দের শরীর হইতে পূর্বোশ্লিখিত দুগ্ধবৎ শুরুবর্ণ রস নির্ত 
হয়, এবং সেই রস কঠিন হইয়া তাহাদের গাত্রীবরণ 'হয়। 
তাহার! প্রাণত্যাগ করিলে তৎসমুদায় একত্র মিলিত ভইয়। 

প্রস্তরবৎ দু়ীভূত হয়, তৎপরে আবার অন্য অন্য জীবিতবান্ 

প্রবাল.কীট তাহার উপর অবস্থিত হইয়। উল্লিখিত বূপ গাত্র।বরণ 

সমুতৎপাঁদন করে। এই প্রকার অসংখ্য প্রবাঁল-কীটের শরীর 
একত্র রাশীকৃত হইয়া! প্রবাল দ্বীপ প্রস্তৃত হষ্টতে থাকে । 

এইরূপ নির্মীণ করিয়া তুলিতে ভুলিতে যখন তাহা 
এত উচ্চ হইয়া উঠে যে, ভাটার সময়ে তাহার শিরোদেশ 
আর জল-মগ্র থাকে না, তদবধি আর কোন প্রবাল-কীট 

তাহার উপর আরোহণ করে না; পরে জোয়ারের সময়ে শঙ্খ 
শন্বুক, প্রবাল, বালুকাদি তাহার উপর নিক্ষিপ্ত হইতে থাকে । 

তৎসমুদায় তয়ঙ্গের তেজে ভগ্ন ও মিশ্রিত হইয়া এক প্রকার 

প্রস্তর হইয়া উঠে; সেই শিলা-ভূমি কুর্ধা কিরণে শুক্ষ ও বিদীর্ণ 
হইয়া খণ্ড খণ্ড হয়; জোয়ারের সময়ে সেই সমুদায় খণ্ড জলের 

বেগে বিচলিত ও বিপব্স্ত হয়; তাহার মধ্যে মধ্যে যে সকল 

ছিন্্র থাকে, তাহা নানাবিধ জলজন্ত ও অন্য অন্য সামুদ্রিক দ্রব্যে 

পুর্ণ হইয়া যায় এবং তাহার উপর বালুক পতিত হইয়৷ অততযুন্তম 
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উর্ধরা ভূমি উৎপন্ন হয়। তখন বছু-প্রকার বৃক্ষের বাঁজ তরঙ্গ 

সহকারে তথায় আনীত হইয়া অন্কুরিত ও বদ্ধিত হয়, ও অনতি- 

বিলম্বেই এঁ উঞ্ণ ভূমিতে ছায়া দান করিয়া সুশীতল ককে। 

যে সকল বৃক্ষ স্বন্ধ অন্ অন্ট স্থান হইতে নদী-গ্রবাহ দ্বার! সমুক্্র 

মধ্যে আনাত হয় তাহাও কতক উল্লিখিত অভিনব দ্বীপে উপস্থিত 

হয়, ও সেই দেই সঙ্গে কাট-পতক্গাদিও তথায় উপনীত হইয়। 

অবস্থিতি করে। বৃক্ষ সকল বদ্ধিত হইয়া! জঙ্গলবৎ ন1 হইতে 

হইতেই সামুদ্রিক পক্ষী সকল তাহার মধ্যে অবস্থিতি করে এবং 

পথত্রান্ত স্থলচর পক্ষারাও ক্রমে ক্রমে তথায় আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ 
করে; অবশেষে মনুষ্যেরা দ্বীপাস্তর ও দেশান্তর হইতে এ 

অভিনব দ্বীপে আগমন করিয়া কুটীর নির্মাণ ও ভূমিকর্ষণ 
পূর্বক তাহার অধীশ্বর হইয়া বসেন। এককালে যে স্থান 
গভার সমুদ্রের গর্ভ থাকে, পরে মেই স্থান কতকণুলি ক্ষুত্্ 

কাট কর্তৃক পণ, পক্ষী, মন্ুষ্থাদির নিবাস-ভূমিরূপে পরিগণিত 

হইয়া! বিশ্বপতির অনির্বচনীয় কৌশল ও পরমাশ্চ্য মহিম। 
প্রদশন করিতে থাকে । 

এই সকল প্রবাল দ্বীপের আয়তন সমান নয়। কাণ্ডেন 

রীচি. ৩২ বত্রিশটি প্রবাল দ্বীপ পরিমাণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে 
বেটা সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত তাহ! আড়ে ১৩ তের ক্রোশ এবং ষেট। 

সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র তাহ! অর্ধ ক্রোশ অপেক্ষা ন্যন। কোন কোন 

প্রবাল দ্বীপ অত্যন্ত উচ্চ হইরা থাকে। মাল্ডেন্ নামক দীপ 

সমুদরপৃষ্ঠ হইতে ৫৩ তিপ্লার হাত উচ্চ। পেশির নামে কতক- 
গুলি প্রবাল দ্বীপ একত্র অবস্থিত আছে, তাহার শ্রকটা সমুদ্র-পৃষ্ 
হইতে ৮৩২ আট শত বত্রিশ হাত উন্নত । 



৩৪... চারুপাঠ। 

প্রবাল-্বীপ লবণ-সংযুক্ত সমুদ্র হইতে উৎপন্ন হয়, এবং 

চতুদ্দিকে লবণপূর্ণ, সমুদ্র জলেই পরিবেষ্টিত থাকে, অথচ কেমন 

আশ্চর্যের বিষয় দেখ, উহার মধ্যে ৩। ৪ তিন চারি ফুট খনন 

করিলেই, লব্ণশৃন্ত সুশ্বাদ সলিল প্রাপ্ত হওয়া ষায়। জোয়ারের 

জল যত দূর উত্থিত হয়, তাহার ২ ছুই হস্ত অন্তরেই এরূপ বিশুদ্ধ 
বারি নিঃম্যত হইয়া থাকে। পদার্থবিগ্ভাবিৎ পণ্ডিতের অনুমান 

করেন, এনস্থলে সমুদ্রের লবণযুক্ত নীর পলার গুণে এই 
প্রকার পরিশোধিত হয় । 

প্রবাল-কাটের এই চিত্তচমংকারিণী মহীয়সী কীর্তি পর্য্যা- 
লোচনা করিতে করিতে বিশ্বয্ব-সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। বে 

সমস্ত মনুষ্য নহত্র সহস্র বৎসর পরে ভূমগুলে জন্ম গ্রহণ করিবে, 

এ ক্ষুদ্র কীটেরা এক্ষণে তাহাদের বাসগৃহ-নিন্মাণে নিযুক্ত বহি" 
মছে। উহারা নিতান্ত জ্ঞানান্ধ জীব, 'মনুষ্ের তুল্য বুদ্ধি- 
চাতুর্য্য প্রাপ্ত হয় নাই, অথচ কিন্দপে এই অনির্ধচনীযর অভাবনীদ্ক 
ব্যাপার সম্পাদন করে, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগোচর । যং- 

সামান্ত কাট হইর। এতাদৃশ প্রশস্ত উপদ্বাপ উৎপাদন করাতে 

তাহাদের 1ক স্বার্থ আছে? কি কারণে বা কিরূপ মন্ত্রণা করিয়। 

কোটি কোটি কাট একত্র মিলিত হর কিরূপ স্বার্থান্ুরোধেহ বা 
তাহারা এই বৃহৎ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়া অগাধ সমুদ্রের প্রবল 
প্রবাহ ও ভয়ঙ্কর তরঙ্গ অতিক্রম করে? এ সকল প্রশ্নের সিদ্ধাস্ত 

এক, তাহারা ভাল মন্দ কিছুই জানে নাঃ এ বিষয়ে আপন অষ্টার 

সিকট যে অনির্ব্চনীয় স্বভাবসিদ্ধ সংস্কার প্রাপ্ত হইঙ্কাছে, তদন্ু 
ঘারী কার্য করিয়া! তাহারই মহিম। প্রদর্শন করিয়া! থাকে ।" 



অসাধারণ স্মারক শক্তির উদ্াহরণ। | ৩৫ 
পপ সিসত 1৩০ পি দপ্তর ৫ চি পণ 

অনাধায়ণ ল্মারকতা-শক্তির উদাহরণ | 

ইটালিদেশ-নিবাসী মেহ্লিয়াবেখির স্মারকতা-শর্তির বিষয় 
শ্রবণ করিলে চমতকত হইতে হয়। তীহার সময়ে যত পুস্তক 
প্রচারিত হয়, তিনি তাহার সমুদায়ই পাঠ করিয়াছিলেন, এবং 
তাহার পুর্ব্বে যত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহারও অধিকাংশ 
অধ্যরন করিরাছিলেন। যে পুস্তকে যে যে প্রস্তাবের যেরূপ 
বর্ণন আছে, তিনি তাহার বিস্তারিত বিবরণ বলিতে পাঁরিতেন, 
এবং কোন বিষয়ের প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে, যে পুস্তকের বে 
পরিচ্ছেদে যে অধ্যায়ের যে পৃষ্ঠে যে বিষয় যেরূপ লিখিত আছে, 

সমুদ্ঠায় নির্দিষ্ট করিয়া কহিতে পারিতেন। কোন ব্যক্তি এক 

সুদীর্ঘ প্রস্তান রটনা করিয়া তাহাকে দেখিতে দিয়াছিলেন | 

তিনি তাহা পাঠ করিয়া! প্রত্ার্পণ করিলে পর, উল্লিখিত প্রস্তাব ' 
রচয়িতা মেগ্সিযাবেখির স্মরণ-শক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিবার 

নিনিত্ত, অনতিবিলম্বে তাতাঁর সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, 
আম সে প্রস্তাবটি কিরূপে হারাইয়াছি, আপনার যাহা স্মরণ 

থাকে অনুগ্রহ পূর্বক লিখিয়া দেন। বেখি তাহার অবিকল 

'লিখিয়! দিলেন, বিন্দু বিসর্গের অন্তথ! হইল না। প্রস্তাব- 

রচয়িতা তাহার অসামান্য স্মরণ-শক্তির এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাপ্ত 
হইয়া বিদ্য়াপনন হইলেন । 

. উইলর্ নামক জগঘিখ্যাত গণিতজ্ঞ পণ্ডিত পুস্তকপাঠাঁদি 

বিষন্বে অতি প্রগাট পরিশ্রম করাতে, অন্ধ হইয়াছিলেন।. অন্ধ 
হইবার পর, বীজগণিত ও জ্যোতিষবিদ্তা বিষয়ক ২ ছুই খানি 

পুস্তক 'গ্রস্তত করেন, তাহাতে কঠিন কঠিন অঙ্ক গণনা করিতে 



৩৬ চারপাঠ। 
পচ পাপা রা এপ সপ ০৯ পিপাসা লী কাল শপ উকি িজসসনস 

হইয়াছিল । তাহার উভয় চক্ষুই অন্ধ, সুতরাং কাগজাদির 

উপর অঙ্কপাত করিয়া গণন! করিবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু 

তাহার এরূপ অদ্ভুত ম্মারকতা! শক্তি ছিল, কেবল মনে মনেই 

সেই সমুদায় গণন! নির্বাহ করিয়াছিলেন । তাহার সমকালব্তী 

পণ্ডিতেরা এই বিষয় অবগত হইয়ী বিন্ময়াপঞ্জ হৃদয়ে তাহার 

ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন । 

তিনি যে কোন বিষয় মনন করিতেন, তাহাই তাহার 

চিন্ত-ক্ষেত্রে প্রন্তরাক্কিত রেখার স্তায় অস্ষিত হইয়া থাকিত। 

তিনি গ্রীক ও লাটিন ভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন । মহাকবি 
বর্জিল প্রণীত ইনেইড্ নামক প্রধান কাব্য তীহার এরূপ অভ্ন্ত 

ছিল যে, পুস্তক না দেখিয়া আগ্ভোপান্ত সমুদায় একেবারে 

আবৃত্তি করিতে পারিতেন এবং তিনি এ কাব্যের বে পুস্তক 
সচরাচর ব্যবহার করিতেন, তাহার প্রভোক পৃষ্ঠার প্রথম পণ্চ্ক্তি 

ও শেব পড়্ক্তি মুখে দুখে বলিরা দিতে পাঁরিতেন। 

পরিশ্রম | 

'মনুষ্যেরা পণ্ড পক্ষ্যাদদি ইতর প্রাণীর ন্যায় অফদ্রসম্ভৃত অল্লা-. 
চ্ছাদন ও শ্বভাবজাত বাসস্থান প্রাণ্থ হন নাই, তাহাদিগকে 
নি্ধ যত এ সমুদায় উৎপাদন ও নির্াণ করিতে হয়! জগদীশ্বর 

যেমন এ সমস্ত বস্ত প্রস্তত করা মন্ুঘ্যের পক্ষে আবস্তক করিয়া 

দিয়াছেন, তাহাদিগকে তছুপষোগী শরীর ও মন প্রদান করিয়া 
এবং বাহ বস্ত্র সমুদাক়্ তাহার সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া .সঙ্কেতে 
এরই. অভিপ্রায় প্রকাশ করিরাছেন, মনুষ্য আপনার শরীর ও 



পরিশ্রম । | ৩গ 

মন পরিচালন পূর্ধ্বক জীরিক] নির্বাহ ও সুখ শ্বচ্ছন্দতা লাভ করি 
বেন । তিনি এই অশেষ কল্যাণকর অন্থমতি সর্ধত্জ প্রচার করিয়া 
বাঁখিক়ছেন, তাহ। পালন করিলেই সুখ, লঙ্ঘন করিলেই দুঃখ । 

অনেকে পরিশ্রম কেবল ক্লেশের বিবয় বোধ করেন, কিন্ত 
এরূপ বিবেচনা করা কেবল ত্রান্তির কর্্ম। কেবল কল্যাণই পন্ধি- 

শ্রমের চন্বম ফল। পরম শৌভাকর প্রশস্ত অক্রালিকা, বিকসিত- 

পুষ্প-পরিপূর্ণ মনোহর পুশ্পোগ্ভান, সুুচিষ্ধণ চিত্ত-রঞজন পণ্া-পরি- 

পুর্ণ, আপণশ্রেণী, ভড়িৎ-সম-ৰেগ-বিশিষ্ট বাম্পীয় পোঁত ও 'বাম্পীয় 

রথ, ধর্ম-শাসন-সংস্থাপক পবিত্র বিচার স্থান, জানরূপ মহা! রত্বের 

আকর শ্বরূপ বিগ্ভামন্দির, পুখিবীস্ জ্ঞানিগণের জ্ঞান-সমষ্টি- 

ত্বরুপ পুস্তকালর ইত্য।কার সমুদয় শুভকর বস্তই কান্দিক ও মাঁন- 
সিক পরিশ্রমের" অসীম মহিমা! পক্ষে সাক্ষ্য দান করিতেছে। 

পরিশ্রম ষে পরিণামে সুখোৎপাদন করে, ইহা ধিবেচক লোকের! 

সহজেই স্বীকার করিস! থাকেন। অনেক দেশের অনেক গ্রন্থকার 
আলশ্ের ভূয়োভুর়ঃ নিন্দা করিয়া! গিয়াছেন। কিন্তু পরিশ্রম বে 
কেবল পরিণামেই স্থখোঁৎপাদকক এমত নহে, কর্খ করিবার 

সমরেও বিশুদ্ধ জুখ সমুদ্ভাবন করে। অঙ্গ সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গেই 

- ক্্তিলাভ ও হর্ষোদর হইয়া থাকে । শরীর-চাঁলনায় যে কিন্ধপ 

ছর্লভ সুখের উৎপত্তি ভম, তাহা শিশুগণ ধিশিষ্ট-রূপে অনুভব 

করিয়া! থাকে । তাহার। মুহূর্ত মান্রও স্থির থাকিতে ভাল বাসে 

না; গদন, ধাবন, কুর্দন, করিতে পারিলেই আহ্লাদে পরিপূর্ণ 

হয়। ধাহীর! প্রতি দিবস ৭1৮ সলাত আট ঘণ্টা, নিয়মিত 

পরিশ্রম করিয়া থাকেন, বিনা পরিশ্রমে এক দিবস  ক্ষেপণ 

করাও তাঁহাদের পক্ষে স্কিন বোঁধ হয়। শরীর সঞ্চালন 

$ 
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না করিলে, পীড়িত হইয়! ব্লেশ ভোগ করিতে হয়। যাহার! 
এরূপ ব্যবসাঁয় অবলম্বন করিয়াছেন যে, তাহাতে অঙ্গ সঞ্চালনের 
আরশ্তকতা। নাই, স্ুপত্ডিত চিকিৎসকেরা তাহাদিগকে ব্যায়াম 

অথনা অগ্তবিধ অঙ্গচালন করিতে পরামর্শ প্রদান করিয়া থাঁকেন। 

শরীরের স্তায় মনেরও চালনা করা আবশ্যক, নতুবা মনোবৃত্তি 

সমূদায় ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হইতে থাকে, সুতরাং ত্েজস্থিনী মনো 

বৃত্তি পরিচালন দ্বারা যে প্রকার প্রগাঢ় স্থুখের উৎপত্তি হয়,তাহাতে 

বঞ্চিত হইতে হয়। আমাদের প্রত্যেক অঙ্গ ও প্রত্যেক মনোরুত্তি 
সুখসলিলের এক একটী পবিত্র প্রত্রবণন্বরূপ। তাহার্দিগকে 

বথাবিধানে চালনা করিক্বা যত সতেজ করা যাঁয়, ততই প্রবল 

স্থখ-ধারা পাদিত হইতে থাকে । অতএব পরিশ্রম ষে আবশ্তক 

ও বিধেয়, ইহা আমাদিগের প্রকৃতি-পটে সুম্পষ্ট লিখিত রহিয়াছে | 

কেহ কেহ শারীরিক কর্দ্রকে নিন্দনীয় কর্ম বলিয়া উল্লেখ 

করেন। লোকের কেমন বিপরীত বুদ্ধি, তাহারা লোক-যাত্রা- 

নির্বাহের উপযোগী আবশ্যক হিতকারী কর্ম ক্লেশকর অপকৃষ্ট কর্ম 

বিবেচনা করেন, আর অনাবন্তক অলীক কাধ্য সমুদায় ভদ্রলোকের 

অনুষ্ঠান-যোগ]ু সুখদায়ক ব্যাপার বোধ করিয়া থাকেন তাহার! 

কৃষি ও শিল্পকর্খু ইতর বলিয়! ঘ্বণা করেন, কিন্ত ঘুগয়ায় প্রবৃত্ত. 

হইয়া,পণু-বধ করা সদ্বংশজাত সন্তরান্ত লোকের অযোগ্য বিবেচনা 

কধেন না। ভদ্র এই আখ্যা-ধারী মহাশয়ের! যৎসামান্ত জলাশয়- 

তটে উপবিষ্ট ও প্রচণ্ড মার্তগতাপে তাপিত হইয়া এবং দুঃসহ 
চাকচিক্যময় জল-পুঞ্জোপরি প্লবমান শ্বেতবর্ণ তরঙ্গের প্রতি একদৃষ্টে 

দৃষ্টিপাত করিয়া অশেষবিধ নিষ্ঠরাচত্ণ সহকারে প্রাণি-হিংসা 
করাকে আপনাদের উপযুক্ত কর্ম বোধ করেন, কিন্তু জন-সমাঁজে 
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উপকারী অত্যাবশ্যক কর্ম সমুদায় কেবল কষ্টদায়ক নীচবৃত্তি বিবে- 

চন করিল থাকেন। যে সময়ে মনুষ্ের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ধপ্রবৃতি 

প্রবল থাকে, তখন তাঁহাকে উচিত কর্মে প্রবৃত্ত হইয় মনুষ্য নামের 

গৌরবরক্ষ! করিতে দৃষ্টি কর! যায়, আর যখন তাহার নিক প্রবৃত্তি 

সকল প্রবল হইয়া উঠে, তখন পশুবৎ নিকষ ব্যাপারে ব্যাপৃত হইয়া, 
নিকৃ্রজীবের ভাব গ্রহণ করিতে দেখা ঘায়। কিন্তু অবিবেচ অদুর- 

দর্শী মনুয়্যদিগের পরই সমস্ত অনিষ্টকর কুসংস্কার করুণাময় পরমে” 
শ্বরের নিত্নমের অনুগত নহে । যখন আমাদের লোকবাত্রা নির্ববা- 

হের উপযোগী খাবতীয় ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হওয়া তাহার সম্পূর্ণ অভি- 
প্রেত, তখন তাহা কোন ক্রমেই দ্বণার বিষয় নয়। যাহ! তাহার 

নিয়মের প্রতিকূল, তাহাই নিন্দনীয়। তাহার নিয়মের অনুকুল 

ব্যবসীয় আদরণীয়,ব্যতিরেকে কদাচ নিন্দনীক্ হইতে পারে না। 
যে বৃত্বি অবলঘ্ুন করিলে, বুদ্ধি বৃত্তি ও ধর্ প্রবৃত্তি চরিতার্থ 

হয়, পরম পিতা পরমেশ্বরের আজ্ঞা প্রততিপালিত হয়, এবং 

অন্তের উপাসন। তুচ্ছ করিয়া, স্বীয় শ্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতে পারা 

যায়, তাহ! নিন্দনীক্ন বৃকি হওয়া দূরে থাকুক, অতি প্রশংসনীয় 
পরম পবিত্র ধর্ম। শ্বহন্তে হলচালন| করা দৃষ্য নহে, করপত্র 

ব্যবহার করাও নিন্দনীয় নহে । এতদ্দেশীয় বিষয়ী লৌক, যে সমস্ত 
ওপাধিক'লাভ দায়িকা অর্থকরী বৃত্তিকে প্রধান, বৃত্তি বলিয়! 

জানেন,সে সমুদায়ই দৃষ্য ও নিন্দনীয় । স্তায় পথাশ্রমী সরল স্বভাব 
কৃষক, অন্যায়োপব্রীবী লক্ষপতি অপেক্ষা সহজ গুণে আদরণীয় ও 

পূজনীয়। এরূপ ধর্দপরায়ণ কৃষকের 'বলীবর্দ বিশিষ্ঠ পবিভ্র পর্ণ- 

কু্ান্ের নিকট অধন্মোপজীবী ক্ষপতির অশ্বরথ শোভিনী 
চিত্তচমৎকারিণী প্রাসাদ শ্রেণও মলিন বোঁধ হয়। এরূপ খজুত্বভাব 
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ুভুক্ষু কঁষকের কদলীপত্র-স্থিত নিকুপকরণ তওুলগ্রাঁস, পরধনাপ- 
হারী বিভবশালী ধনাঢাদিগের স্বর্ণপাত্রারঢ় সৌগন্ধ পরিপূর্ণ সুলিগ্ঠ 
ভোগ অপেক্ষা সহস্র গুণে বিশুদ্ধ ও তৃপ্তিকর । বহুকালাবধি এদে- 

শীয় লোকের কেমন কুসংস্কার জন্মিয়াছে, তাহারা স্ায়-বিরুন্ধ কুৎ- 

দিত কৌশলে অর্থোপার্জন করিবেন,পরোপজীব্য অবলগ্কন করিয়া 

তৃণ অপেক্ষাও লঘু হইবেন,অনাহারে শরীর শীর্ণ ও জীর্ণ করিবেন, 
তথাচ ঈশ্বরানুমত, ধঙ্শান্ুগত শিরকর্শ করিতে সম্মত হইবেন না। 

নিয়মিত পরিশ্রম সর্ধতোভাবে শ্রেয়োজনক ও সুখজনক বটে, 

কিন্ত উহার আতিশয্য অত্যন্ত অনিষ্টকর। বাস্তবিক লৌকে 

নিয়মাতিরিক্ত পরিশ্রম করে বলিয়াই তাঁহাদের উহা কষ্টদায়ক 

বলিয়া হদয়ঙ্গম হইয়াছে, জন সমাজে এ বিষয়ে অতিশয় অব্যবস্থ! 

দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ ব প্রতিদিবস ৩০ ত্রিশ বা পন্ধত্রশ 

দও কর্ম করিয়া কষ্টেহ্ষ্টে দিনপাত করিতেছে, কেহ বা চারি 

দণ্ড কালও নিয়মিত পরিশ্রম করিতে স্বীকৃত নহে । কিন্তু এই 

উভরই অনিষ্টকর। পূর্বেই লিখিত হইয়াছে, সম্ভবমত পরিশ্রম 
যেমন আবশ্তক, অতিরিক্ত পরিশ্রম তেমনি গহিত। তাহাতে 

শরীর ভুর্বল হয়, অন্তঃকরণ নিস্তেজ হয়; সুতরাং ধন প্রবৃতি 

সকলও তেজোহীন হইতে থাকে । মনুষ্য, কেবল এক্প করিয়া 

আমুঃক্ষয় করিবেন, ইহা কদাচ পরম পিতা পরমেশবরের অভিপ্রেত 

নয়।. তিনি আমাদিগকে নানাপ্রকার শুভকরী শক্তি প্রদান 

করিয্নাছেন, অতএব প্রতি দিবস তংদমুদায় সঞ্চালন করিয়) 

শরীর ও মন, সুস্থ ও সতেজ করা কর্তব্য। প্রতিদিবসই জীবিকা 

নির্ধাহে কিঞ্িৎকাল ক্ষেপণ করিয়া অবশিষ্ট কাল ভ্ঞানানুশ্ীলন, 

ধর্থানুষ্ঠান, ও পবিত্র প্রমোদ সস্তোগে যাপন বরা বিখেয়। 
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যে জন-সমাজে ইন্রিয়-পর়ায়ণ ডোগহিলাসী ব্যক্তিবা*সংলারের 
কোন প্রফার উপকার না! করিয়া স্তূপাকার ভোজ্য ভোগা 

সামগ্রী ভোগ করিতেছেন এবং মিধন লোক, তাঁহাদের ইন্দ্রিয় 
সেবা-সমাধানার্থে প্রতিদিন ৩০৪০ ত্রিশ চল্লিশ দণ্ড পরিশ্রম 

করিয়া, শরীরপাত করিতেছে, তাহার ব্যবস্থা প্রণালীর কোন 

স্কানে না কোন স্থানে কোন প্রকার দৌষ অবশ্যই প্রবিষ্ট আছে, 

তাহার" সন্দেহ নাই। তাহারা পর্যায়ক্রমে কেবল ক্লেশ ও নিদ্রা 
এই ছুই বিষয়েরই পবা করে। তাহাদের প্রধান প্রধান মনো- 

রতি চিরনিদ্রাপ্ নিত্রিত থাকে । অন্ত অন্ত শিলপনতের সায় তাহা- 
দিগকেও এক একটি যন্ত্র বলিলে, বল! যায়। বদিজ্ঞানবৃদ্ধি ও 

ধন্ধোন্লতি করাই মনুষ্বের প্রধান কল্প হয়, তাহা! হইলে জন-সমাজে 
এতাঁদুশ বিশৃঙ্খলা, অত্যন্ত অনিষ্টকর ঝলিতে হইবে, তাহার সনোহ 
নাই। আহার পরিজ্ছদাদি প্রস্তুত করিবার নিমিত্ব প্রতিদিন কিঞ্চিৎ 

কাঁল কর্ম কর! আরশ্তক বটে, কিন্ত নৈসর্ণিক নিয়মান্ুসারে জীবন- 

যাত্রা নির্বাহ করিবার নিমিত্ত অর্থাৎ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিয়া 

শরীর সুস্থ বাখিবার নিমিত্ত, ষে প্রমীণ ভোজ্য ভোগ্য সামগ্রী 
প্রয়োজনীয়, তাহা! উৎপন্ন ও প্রস্তুত করিতে অধিক পরিশ্রম 
অংবশ্তক করে না। মন্থুষ্যেরা আপনাদের অতি প্রবল ভোগাতি- 

লাষ চরিতার্থ রুরিবার নিমিত্ত অশেষবিধ অনাবশ্তিক " দ্রব্যও 

আবন্তক করিয়া ভুলিয়াছেন। দেই সমুদয় আহরপার্থে ভোগাভি- 
লাফীদিগকেও অধিক অর্থব্যয় করিতে হয় এবং যাহারা উৎপন্ন ও 

প্রস্তুত করে, তাহাদিগকে অতিরিক্ত পরিশ্রম স্বীকার করিতে 

হন্। "যদি লোকে এ সমস্ত নিশ্রয়োজন' দ্রব্য লাভের অভিলাষ 

পরিত্যাগ করে এবং নকলে প্রতিদিবপ ম্যুনাধিক এক প্রহর কাল 
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পরিশ্র্ধ করে, তাহা হইলে, স্থথশ্বচ্ছদদ লোৌকবাত্র। নির্ধাহ 

হইবার কোন ব্যতিক্রম ঘটে না| 

সকলের জীবনযাত্রা নির্বাহার্থে সাধ্যান্ুসারে কর্ম কর! উচিত 

এবং যে সমস্ত জীব, সমাজ-বন্ধ হইয়! বাম করে, তাহাদের মধ্যে 

প্রত্যেকের স্বীয় সাজের কোন না কোন প্রকার, হিতকারী কর্শে 

প্রবৃত্ত থাক বিধেয়, এই কল্যাণকর নিয়ম সর্বত্র প্রচলিত দেখা 

যাঁয়। জগতৎপিতা জগদীশ্বর, যাবতীয় জগ্তকে তাহাদের নির্বব1- 

হোঁপযোগী সামর্থ্য দিক়্াছেন। সরুল সিংহই, আপন আহার 

অন্বেষণ করে এবং প্রত্যেক বীবরই নিজ নিকেতন নির্মাণ ধিষয়ে 

সহায়তা করে। যে সকল জীব, শ্রেণীভুক্ত হইয়া, এক এক শ্রেণী 

এক এক বষ্শে প্রবৃত্ত থাকে, তাহাদের মধ্যে একটিও বিনা পরি- 

শ্রমে কালহরণ করে না, স্ৃতন্বাং অন্যদীয় আহুকুল্যের উপর মির্ভর 

করিয়া থাকে নাঁ। মধুমক্ষিকাদির মধ্যে, কতকগুলি, মধুথ 

আহরণ করে, অপর কতকগুলি মধুক্রম নিম্দীণ করে, অবশিষ্ট 

কতকগুলি মধু সঞ্চয় করিতে প্রবৃত্ত থাকে । কি হুঃখের বিষয়! 

মনুষ্যেরা! এই সমন্ত গ্রভাক্ষ সিদ্ধ ব্যাপার দেখিয়াও, পরমেশ্বরের 

স্প্টাতিপ্রায় অবগত হন না, এবং আপন প্রকৃতি পধ্যালোচন। 

করিয়াও, কর্তব্যাকর্তব্য অবধারণ করেন না। বিবেচনা করিরা 

দেখিলে, স্পষ্ট প্রতীত হর, উল্লিখিত 'ভোগাভিলাধী মহাশয়দিগের 

এবং 'পরোপজীবী নিষ্বন্্া ব্যক্তিদিগের সংখ্যা বত বৃদ্ধি হইবে, 

তাহাদের পোষণার্থে অপর বাক্তিদিগকে তত পরিশ্রম শ্বীকার 

করিতে হইবে । সকলেই স্ব শ্ব ক্ষমতানুরূপ কর্ম করিলে, সকলের 

ভারের লাঘব হয়। কিন্তু কেবল স্বহস্তে হল চালনা ও খনিত্র 

ব্যবহার না করিলে, সংলারের উপকার করা হ্য় না, এত নয়। 



পরিজ্াম। ৪৩ 
পপ শক ৯ ৯ পপ পপ পপ পপি পাদ শা আপস 

ধনশালী মহাশয়েরা, 'ম্মাঁপনাঁদের অর্থ ব্যন্ক: ও বুদ্ধিপরিচালন 

করিয়া, সহস্র প্রকারে লোকের উপকার করিতে পারেন । স্টাহা, 

দের এই উভয় উপাক্ব দ্বার! জন-সমাজের শ্রীবৃদ্ধিসাঁধনে ফু করা 
সর্ধতোভাবে কর্তব্য ও নিততাস্ক আবশ্যক । কায়িক ও মানসিক 

পরিশ্রম, উভয়ই হিতকারী । বাহার বুদ্দি-বলে নূতন শিল্প যন্ত্র প্রস্তুত 
ও তৎসন্বন্ধীর কোন অভিনব তত্ব আবিষ্কৃত করিয়াছেন, তাঁহার! 

ংসারের মহোপকারী মহাশর মনুষ্য । খীহার1 বাচনিক- উপদেশ 

অথবা গ্রন্থ রচনা করিয়া) লেকের ভ্রম নিবারণ, চরিত সংশোধন 

ওক্ড।নোনতি সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত থাকেন, তাহার! ভূলোকেন্ 

শুভাকাজ্জী বন্ধুগণের মধো অগ্রগণা। যেমন উধা কালের স্থৃকু- 

মার অরুণ প্রভা, পুর্বদেশে প্রকাশিত হইয়া, উত্তরোত্তর পশ্চিম 

প্রত্দেশে বিকীর্ণ হয়, সেইনূপ ও সমস্ত মহাস্ুভব মনুষ্যের জ্ঞান 

ও ধর্ম প্রভাব, ক্রমে ক্রমে দেশবিদেশে প্রচারিত হইতে থাকে। 
ধনশালী মহাঁশয়েরা যে, স্বীর ভোগাভিলাষ খব্ব করিয়' 

জন-সমাজের শ্রীবৃদ্ধি-সাঁধনার্ধে সাধ্যানুসায়ে যত্ব ও পরিশ্রম করেন 

না, এটি তীহাদের নিকষ্ট প্রবৃত্তিসমূছের অতিমাত্র উত্তেজনারই 
কার্ধ্য। ইহাকে তাঁদের অত্যন্ত অবশস্কর অধন্ধের মধ্যে গণিত 

করিতে হয়। তীহাদের বুদ্ধি ও ধর্মপ্রবৃত্তি সমুদায় গ্রল নিকুষ্ট 
প্রবৃ্ির নিকটে পরাভূত হইয়া রহিয়াছে । এদেগার ধনবান্ 
ব্যক্তিরা, অনেকেই যাদৃশ অলীক ব্যাপারে অর্থব্যয় করেন, এবং. 

যেরূপ কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া সমধিক সময় নষ্ট করিয়া থাকেন, 

তাহা শ্মরণ হইলে, দুঃসহ ছুঃখ-তাঁপে তাপিত হইতে হয় এবং 

একরারে শ্বদেশের প্রতি বিরক্ত হইয়! ্বব্াতীয় লোককে ধিক্ার 

“দিতে হয়। 
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তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
চ্জ্র। 



চন্দ্রা, 8৫ 
পিপি পপ পরপর ৬৯০ এ পা পপ ০ ও 

পৃথিবী হইতে চন্ত্রক্কে একখানি রূপার থালার গ্তায় 'দেখায়। 

কিন্তু বাস্তবিক উঠ পৃথিবী সদৃশ এক প্রকাণ্ড গোলাকার বস্ত। 
উহার ব্যাস ন্যুনাধিক ৯৫০ ক্রোশ এবং উহার আয়তন পৃথিবীর 
আয়তনের 8৯ ভাগের এক ভাগ। পুথিবী হইতে প্রায় 

১১০৫)৬০০ ক্রোশ অন্তরে অবস্থিত আছে, এই নিমিত ক্ষুদ্র বোধ 
হয়। চন্দ্র নিজে তেজোময় নহে, উহার উপর সুর্যের আলোক 

পতিত হয়, একারণ তেজোমর দেখায় । 

চন্দ্রমগ্ডলের উপরিভাগ সমান নয়, 'ভূমগুলের ন্যায় কোন 
স্থান উচ্চ, কোন স্থান নিয়। বরং চন্দ্রে যেমন বুহৎ বৃহৎ 

গহ্বর আছে, পৃথিবীতে সেরূপ নাই। উহার উপর ঘে সকল 

কুষ-বর্ণ কলঙ্ক দেখা যায়, তাহা আর কিছুই নয়, কেবল বৃহৎ 

গহ্বর ও গশন্ত নিয় স্থান মাত্র। উহার মধ্যে সুষ্যের কিরণ 
প্রবেশ করিতে না,পারাতে, $ সকল গহ্বর ও নিম্স্থান দীপ্থি 

পায় না। এী সমস্ত গহবরাদি উত্তর ও পুর্ধভাগেই অধিক। 

উহাদিগকে দৃরবীক্ষণ দিয়! দেখিলে, নানা বর্ণের দেখায়। 
কোন স্থান ধুর), কোন স্থান হবরিৎ, কোন কোন স্থান বা 

আঁবক্ত-বর্ণ প্রতীরমান হয়। জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিতের গণন 

করিরা,উহাদের দৈর্ঘ্য প্রস্থ নিরূপণ করিয়াছেন । 

চন্দ্রের যে বে স্থান অত্যন্ত উজ্জ্বল দেখায়) তাহ! উচ্চ উচ্চ 

পর্বত। উত্তর ও পূর্ধবভাগে গহ্বর ও নিয় স্থানই অধিক) রি 
দক্ষিণ ও পশ্চিম ভাগ পর্বত-পুঞ্জে পরিপুর্ণ। জ্যোতির্বিৎ 

পঞ্ডিতেরা উত্তমোভম দূরবীক্ষণ দার! দৃষ্টি করিয়া সমস্ত পর্বতের 
আকার, প্রকার, শাখা, প্রশাখাদির বিষয় সবিশেষ অবগত 

হইয়াছেন এবং উহাদের উচ্চতাও ..গণনা করিয়া স্থির 
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করিয়াছেন । এমন কি, আমরা চন্ত্রমগ্লের যে অর্দভাগ 
দেখিতে পাই, তাহার নক্সা পর্য্যস্ত প্রস্তুত হইয়াছে। 

এই সমস্ত উন্নত পর্বত ও গভীর গহ্বর থাকাতে, চন্্র- 
মণ্ডলের উপরিভাগ ভূ-মগ্ডল অপেক্ষাও বন্ধুর হইয়াছে। একটা 
পর্বত ১৬,১৯৮ হাত, আর একটা ১৫১৮৮৬ হাত, অন্ত একটা 

১৫১২১৩ হাত উচ্চ। 

পৃথিবী যেমন এক বৎসরে হুর্যাকে প্রদক্ষিণ করে, চক্র 
সেইরূপ ২৭ সাতাইশ দ্রিন ১৯ উনিশ দণ্ড ১৭ সতর পল ও 

৫৮৪০ অন্ুপলে পৃথিবীর চতুর্দিকে একবার পরিভ্রমণ কবে। 

পৃথিবীর যেমন আহ্বিক গতি আছে, চন্ত্রও সেইন্বপ পৃথিবী 

প্রদক্ষিণ করিতে করিতে রথ-চক্রের স্যার আপনা আপনি 

একবার আবর্তন করিয়। থাকে । ইহাকে চন্দ্রের আহ্কিক গতি 

বলা যাইতে পারে। পুথিবী প্রদক্ষিণ কবিতেও যত সময় 

লাগে, আহ্কিক গতিও তত সময়ে সম্পন্ন হয়। 

চন্দ্র যে নিজে তেজোময় নয়) পরখিবীর হ্যায় সৃুর্ম্যের 

আলোক প্রাপ্ত হইয়। প্রকাশ পায়, ইহা পূর্বে এক বার উল্লেখ 

করা গিয়াছে । যখন যে ভাগে সুর্যের আভা পতিত না হয় 

তখন সে ভাগ অন্ধকাঁরময় থাকে ; এই নিমিত্ত দেখা যাঁয় না। 

পৃথিবীতে যেরূপ পর্যায়ক্রমে দিন ও রাত্রি হইয়া থাকে, চন্দ্রেও 
সেইরূপ হয়। তাহার ষে ভাগে যখন 'স্র্যযের কিরণ পড়ে, 

তখন সেই ভাগে দিন ও অন্তান্ত ভাগে বাত্রি হয়। যেমন, 

পৃথিবীর আহ্নিক গতি দ্বারা পৃথিবীতে দিন রাত্রি হয় সেই ব্রূপ 

চন্দ্রের আহ্কিক গতি দ্বারা চন্দ্রের দিন রাত্রি হইয়! থাকে । 

তাহার দিনমান ও র্াত্রিমান প্রত্যেক প্রায় এক এক পক্ষ। 



চন্ত্র। ৪৭ 
পা সপ বা সং আশ 

যেমন কোন দীপের নিকট একটা গোল বস্ত ধরিলে, তাহার 

অর্ধভাগ মাত্র সেই দীপের আলোকে দীথ্ি পায়, সেইরূপ 

সুর্যের জ্যোতিতে চক্র মগডলের অর্দভাগ নিয়ত প্রকাশ পাইতে 

থাকে। যখন আমরা সেই অর্দভাগ সমুদায় দেখিতে পাই, 
তখন পূর্ণচন্্র বলি, আর যখন সমুদ্ধায় না দেখিয়! এক এক 
অংশ দেখিতে পাই, তখন সেই সেই অংশকে চন্ত্রকলা নামে 

নির্দেশ করিয়া! থাকি। এই প্রস্তাবের শিরোভাগে যে চিত্রক্ষেত্র 

প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে স, হ্র্য্য; প, পৃথিবী; এবং ক, 
খ, গ, ঘ, চ, ছ, জ, ঝ, চন্দ্রের স্বান। যখন চন্দ্র ক চিহ্নিত 

স্থানে স্থিতি করে, তখন তাহার যে ভাগ স্ুত্য্যর জ্যোঁতিতে 

দীপ্তি পায়, তাহা ক্র্যাভিমুখে থাকে এবং যে ভাগ সেরূপ 

দীপ্তি না পার, ,তাহাই পৃথিবীর দিকে স্থিতি করে। এই 
নিমিত্ত পুথিবীন্থ ৫লাকেরা সে সময়ে চন্ত্র দেখিতে পায় না। 

এই সময়কে অমাবস্তা বলে। পরে সে স্থান হইতে প্রস্থান 

করিরা যখন খ চিহ্নিত স্থানে উপস্থিত হয়, তখন তাহার 

দ্ীপ্রিনয় সমুদার ভাগের চারি অংশের এক অংশ আমাদের 

দৃষ্টিগোচর হয়, যেমন ঘ। তাহার পর, যখন গ.চিহ্িত স্থানে 

আইসে,তথন তাহার দীপ্তিময় ভাগের অর্ধেক দেখিতে পাওয়া 

যায়, ফেমন ব। নস্তর ঘ চিহ্নিত স্থানে চারি ভাগের তিন 

ভাগ দৃষ্ট হইয়া থাকে, যেমন র। অবশেষে চ চিহ্নিত স্থানে 
সমূদায় দেখিতে পাওয়। যায়। ইহাকেই পূর্ণচন্ত্র বলে। পুর্ণচন্ত্ 
পরম শোভাকব। 

চষ্্র নিজে দীপ্রিময় ন! হইলেও, আমরা যেমন তাহাকে 

সুর্যের দীপ্তিতে দীতিনয় দেখি, যদি চন্দ্রমগুলে মনুষ্যাদির স্তায় 
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বুদ্ধিজীবী জীব থাকে, তবে তাহারা আমাদের পৃথিবীকে 

সেইরূপ কুর্যা-রশ্সিতে রশ্মিময় দেখিতে, পায়। আমর! যেমন 
চন্ত্র কলার হাঁস বৃদ্ধি দৃষ্টি করি ; তাহারাও তথা হইতে পৃথিবীন্ন 

সেইরূপ হাস বুদ্ধি দেখিতে পায়, তাহার সন্দেহ নাই। 

পৃথিবীতে যেমন চ্জ্র কিরণ পড়ে, চন্ত্র-সগুলেও সেইরূপ 
পৃথিবীর আতা পতিত হয়। এই নিমিত্ত, চক্রের ষে 

ভাগ ক্ুর্যা-রশ্িতে আুন্দরজ্নপে দীপ্তি পায়, তন্তিন্ন অবশিষ্ট 

ভাগও কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। এ্রীভাগ সচরাচর 

ধূসর-বর্ণ দেখায়। ১৭৭৪ সতর শত চুয়াত্তর থুষ্টাব্দের ১৪ই 

ফেব্রুয়াবিতে শী ধূসর বর্ণ পরিবর্তিত হইয়া ঈষৎ গীতের আভী- 
যুক্ত হরিদর্ণ হইয়ছিল, ইহ! দেখিয়া লেম্বট নামক , এক 
জ্যোনির্ব্বিৎ পঠিত লিখিয়াছেন, তৎকালে আমেরিকার দক্ষিণ 

খণ্ডের অন্তর্বর্তী মহারণ্যের হরিদর্ণ আতা চন্ত্র মগুলে পতিত 

হইয়া চন্দ্রের ধ প্রকার বর্ণ উংপাদ্দন করিব ছিল। 

চন্ের জ্যোতি আপাততঃ উষ্ণ বোঁধ হয় না)'এ নিমিত্ত 

পূর্বতন পণ্ডিতের! চন্ত্রকে হিনাংশু ও শীতাংশু বলিয়া বর্ণন 

করিয়াছেন । - কিন্ত সংপ্রতি মেলনি নামে এক ইযুয়োগীর় 
পঞ্ডিত অনেকের সমক্ষে পরীক্ষা করিয়া চন্দ্রের জ্যোতিতে 

তেজের পতত। সপ্রমাণ করিয়াছেন । 



জান্ ফেডরিক্ ওবর্লিন্। ৪৯ 

জান্ ফেডরিক্ ওবলিন্। 

এই প্রস্তাবের শিরোভাগে যে মহাত্মর নাম লিখিত হইল. 
তাহাকে দয়। গুণের অবতার বলিলেও বল! যাঁর। তিনি 

১৭৪০ সতর শ চল্লিশ খ্রী্টাবে ফরাশিশ রাজোর অন্তঃপাতী 

স্রাসবুর্শ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবকালাবধি অকৃত্রিম 
দয়া ও'বাৎসল্য প্রকাশ করিয়া পরিজনবর্গের স্নেহ-পান্র হইয়। 

ছিলেন, বাল্যকালে স্বকীয় সামান্যরূপ উপস্থিত ব্যয় নির্ধাহার্থ 
প্রশ্তি শনিবার পিতার নিকট কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ প্রাপ্ত 

হইতেন, তাহা! একটি ঘুদ্রাধারে সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন এবং 

একত্র করিম পরিজনদিগের ও অপর লোকের উপকাঁরার্থে ব্য 

করিতেন । তাহার পিতা অত্যন্ত হ্তাঁয়পরায়ণ ছিলেন, পাঁধ্যমানে 

কাহারও খণ রাখিতেন না । কখনও কোন ব্যবসার়ী লোক 

তাহার নিকট কোন ক্রীত বস্তর মূল্য গ্রহণ করিতে আগমন 
করিলে, যদি তিনি অর্থের অসঙ্গতি প্রযুক্ত তৎকালে তাহা 

পরিশোধ করিতে ন! পারিতেন ভাঁহা হইলে, ভ্রিক্কমাণ ও 

অধোমুখ হইয়া থাঁকিতেন। জান্ ফ্রেডরিক্ ওবলিন আপনার 
পিতার এরূপ বিষ বদন দর্শন করিলে, তত্ক্ষণাৎ আপনার 

মৃদ্রাধা্নের নিকট গমন করিয়া, তন্মধ্যে যত মুদ্রা পাইতেন 

সনুদাক্ম আঁনিরা অত্যন্ত হষ্টান্তঃকরণে পিতার হস্তে 'অর্গণ 
করিতেন । 

তাহার শৈশবকালীন কারুণা ও বদান্তত1 ঘটিত উক্তরূপ 

ভূরিক্ভুরি আখ্যান শুনিতে পাওয়া যার । তিনি পরের ছুঃখ 

দুঁরীকরণার্থে মাপনার কণ্ঠ ও ক্ষতি স্বীকার করিতে কখনও কাতর 
৫ 
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হইতেন না । প্রত্যুত্ব পরোপকার করণের স্থল উপস্থিত হইলে 

সাঁতিশয় স্থখী হইতেন। এক দিবস একটি স্ত্রীলোক কতকগুলি 

ডিম্ব মন্তকে করিয়া বাঁজারে বিক্রয় করিতে যাইতেছিল, 

পথের মধ্যে কয়েকটা ছুর্বিনীত নিষ্ঠর বালক ধাঁকা দিয়া, তাহ। 
ফেলিয়া দিল। ইহা দেখিরা ওবপিন তাহাদিগকে বিস্তর 
তিরস্কার করিলেন এবং আপনার মুদ্রাধারে যত মুদ্রা ছিল, 

সমূদার আনিয়া! এ স্ত্রীলৌককে দান করিলেন । 
অন্ত একদিন, তিনি এক বস্ব বিতক্তার বিক্রয়গৃষ্থের নিকট 

দিয়া গমন করিতে করিতে দেখিলেন, একটি ছুঃখিনী স্ত্রীলোক 

একখানি বস্ত্র ক্ররার্থ ব্যগ্র হইয়াছে, কিন্তু উল্ত বন্ত্র ব্যবসায়ীর 

আকাজ্কিত সমস্ত মুল্য প্রদানে সমর্থ হইতেছেনা। ওবপিন 
কন্ান্তর উপলক্ষ বনিয়া উল্লিখিত বিক্রয় গুহের সমীপ দেশে 
দণ্ডায়মান ছিলেন, শ্রঁস্ত্রী বস্ত্র ক্রম্নে অপারগ হুয়া তথা হইতে 

প্রস্থান করিল দেখিয়া, বন্ত্রের নির্ধারিত মুল্যের মধ্যে তাহার 

যাহ! অকুলাঁন ছিল, তাহ! সেই ব্যবসারার হস্তে অর্পণ করিয়া 

কহিলেন, এ ভ্ত্রীলোককে আহ্বান করিয়। তাহার অভিলধিত 

বন্ত্রধানি প্রদান কর। এই কথা বলিরাই তিনি তথা হইতে গমন 
করিলেন, তাঁহার আনীর্বচন-শ্রবণার্থে অপেক্ষা করিলেন না। 

ওবপিনের জনক-জননীর চরিত্র অতুযত্তন ছিল। তাহাদের 
উপদেশ-গুণে ও সৌজন্য দর্শনে ওবলিনের শ্বভাব-সিদ্ধ দয়া ও 

বাঁৎসল্য তাহার বয়োবৃদ্ধি সহকারে বদ্ধিত হইতে লাগিল এং 

বাল্যকালে ভীহার হৃদয় ক্ষেত্রে যে পরমরনণীয় ধর্মাস্কুর উৎপন্ন 

হয়, তাহা উত্তরোত্তর উন্নত হইয়া যৌবন ও প্রৌটাবস্থায় 

ভাত্ুত্কৃষ্ট অনৃতময় ফল উৎপাদন করিয়াছিল। 
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ওবলিন চিকিৎস শান্ত্রাদি নান! প্রকার হিতকারী বিষয় 

সহকারে ধর্শান্সও উত্তমর্ূপ শিক্ষা করিয়াছিলেন, এবং ১৭৬৯ 

লতর শত উনসত্তর গ্রীষ্টাব্বে ফরাশিশ দেশের অন্তর্গত আল্সাস 

প্রদেশের ওয়াল্ডবাথ, নামক স্থানে গ্রাম্যযাঁজৰকতা পদে নিযুক্ত 

ইইয়াছিলেন। প্র স্থান বাদেলারোষ নামক উপত্যক। ভূমির 
অন্তঃপাতী। সে সয়ে উল্লিখিত জনপদ-নিবাসীর1, দারুণ দুর- 

, বস্থায় পতিত ছিল। ওবপিনের সদক্স অন্তুঃকরণ অন্যের ছুঃখ 

দুরীকরণ/বিষয়ে যেরূপ ব্যগ্র, তাহাও পূর্বে লিখিত হইয়াছে। 
অতএব, সে সময়ে তাহাদের যেরূপ ধঙ্দ্োপদেশক আবশ্তক ছিল, 

তাছার! সেইরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ওবনিন তাহাদিগকে কেবল 

ধন্ম শিক্ষা দিয়া নিরস্ত হন নাই, সর্বতোভাবে সুখী করিতে 

কতদক্ক্প হইয়াছিলেন। তাহারা দরিদ্র, মুর্খ, ছূর্িনীত ও 

ত্বাবলঘ্বিত কৃষিকার্ধাদি সর্বপ্রকার ব্যবসায়েই অপটু ও অনভিজ্ঞ 
ছিল। ওবলিন তাহাদের এ সমস্ত দোষ-সংশোধনার্থে গ্রতিজ্ঞা- 
রূঢ় হইয়া তাহার নান! উপায় নির্ধারণ করিয়া! ভাহাদিগকে 
জাঁনাইলেন, কিন্তু তাহারা তীহাঁর অন্ুকম্পাস্চক অভিমন্ধি 
বুঝিতে না পারিয়া তাহার বিলক্ষণ প্রতিকূল হইয়া উঠিল। 

এমন কি, সকলে এক্য হইয়া তাঁহাকে পথিমধ্যে প্রহার ও জল- 

মধ্যে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছিল । 

যাহারা এতাঁদুশ অনভিজ্ঞ ও দুর্ব্বিনীত ষে, আপন হিতাহিত 
বিবেচনা করিতে অক্ষম, তাহাদের সহিত বাদান্ুবাদ করা বিফল 

জানির়! তিনি অবশেষে এই অবধারণ করিলেন যে, ইহাদের 

কোন সমৃদ্ধি সম্পন্ন স্ুনীতিশালী জনপদে গমনাগমন থাকিলে, 

তত্রস্থ লোকের সুখ সৌতাগ্য দেখিয়া, পর্যাপ্ত জ্ঞানগ্রাপ্তি ও 
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সুগ্রণার্লা-সিহ্ধ পরিশ্রমাবলম্বনের সমুচিত ফল হাদয়ঙ্গম হইতে 

পারিবে। তিনি বিবেচনা করিস! দেখিলেন, অনতিদৃরবর্তী 
্টাস্বূর্ণ নগর সাতিশয় সমৃদ্ষিশালী ও সভ্য লোক-সমাকীর্ণ, তথায় 

ইহারা আপনাদিগের দ্রব্জাত লইয়! বিক্রয় কক্সিলে ও তথা 
হইতে আপন জনপদের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের উপযোগী নান' সামস্ত্র 

ক্রয় করিয়া আনিলে, বিশিষ্টরূপ উপকার দর্শিতে পারে। 

অতএব তথায় গমনাগমনার্থ এক স্থুপ্রশস্ত পথ প্রস্তুত করা 

আবশ্তক ও মধ্যে ব্রস নামে যে নদী আছে তাহার উপর এক 

সেতু নির্মাণ করা কর্তব্য। এইব্ূপ অবধারণ করি! তাহা- 
দিগকে ডাকিয়া আপন অভিপ্রায় অবগত করিলেন, এবং কহি* 

লেন, নদীর ধার দিয়া এক প্রস্তরময় প্রাচীর ও তাহার উপরে 

এক সেতু নির্মাণ করা আবস্তক, অতএব তদর্থ তোমাদিগকে 

পর্বত ছেদন করিয়া প্রস্তর আনয়ন করিতে “হইবে । তাহারা 

শুনিয়া এ কার্য সাধন কর! নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া উঠিল, এবং 

এক এক করিয়া সকলেই এ বিষয়ে অসম্মতি প্রকাশ করিল। 
কিন্ত ওবর্পিন কিছুতে পরাজুখ হইবার নহেন; তাহাদিগকে 
নানামতে উপদেশ দিলেন ও অনেক প্রকার যুক্তি প্রদর্শন করি- 
লেন; কোন ক্রমেই সম্মত করিতে পারিলেন না । অবশেষে 

আপন স্বন্ধে কুঠার স্থাপন করিয়া ও এক বিশ্বাসী ভৃত্যকে সমভি- 

ব্যহীরে লইয়! প্রস্তরকর্তন করিতে চলিলেন। পাষাণ পতিত 

হইয়া তাহার হস্ত পদাদি আহত হইল এবং কণ্টকবিদ্ধ হইয়। 
তাহার ভূজঘ্বয় ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল, কিছুতেই জ্রক্ষেপ 

ছিল না। তাহার সদয় হৃদয় পর-ছুঃখ হরণে পরাম্মুখ হইবার 
নহে। তিনি উক্ত বিষয় সম্পাদনার্থে যথাযর্ধদ্ব ব্যয় করিলেন 
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এবং আপনার পূর্বতন মিত্রদিগকেও তদর্থে অনুরোধ জানাইয়া 

অর্থসংগ্রহ করিলেন । 

তাহাকে অধিক কাল একাকী পরিশ্রম করিতে হয় নাই, 
তাহার শিষ্কেরা অবিলম্বেই সহকারী হুইল। তিনি রবিবারে 

রীতিমত ধর্মোপদেশ প্রদান করিতেন; অন্ধ দিন প্রাতঃকালে 

স্বগণ সমভিব্যাহারে পূর্বোল্লিখিত কল্যাণ হুচক কার্য সম্পা- 

দনার্থে গমন করিতেন । তিন বৎসরের মধ্যে পথ প্রস্তুত হইল, 

সেতু, নির্মিত হুইল ও ্্াস্বুর্ণ নগরে তাহার লোকদিগের গতা- 
য়াত আরন্ধ হইল। সভ্যদিগের সহিত অসভ্য লোঁকদ্িগের 

আলাপ পরিচয় ও দ্রেখা সাক্ষাৎ হইলে, অসভ্যদিগের যাদ্শ 

উপকার দর্শে, তাহা অবিলম্বেই দর্শিতে লাগিল। ওবলিন 

আপন লোকদ্িগকে শিল্পকার্ধ্য শিক্ষা করাইবাঁর বাসনা করিলেন 

এবং তদর্থে কতিপয় বালককে স্্রাস্বুর্ণ নগরস্থ স্ুনিপুণ হুত্রধর, 

কম্মনকর, ভাঙ্কর, কাঁচ-কন্মকর ও শকটকাবের নিকট, তাহাদেৰ 

ব্যবসাত্ব শিক্ষার্থ নিযুক্ত করির়া দিলেন। উল্লিখিত বালকেরা 
তথায় শিক্ষিত হইয়া, শ্বপ্রদেশে গিয়া! এ সমস্ত শিল্পকন্ম আস্ত 

করিল। যে সকল সমুদ্ধি-সাধক ও সুখ-সম্পাদক ব্যবসায় তগায় 

কোন কালে প্রচারিত ছিল না, তাহা এইরূপে উত্তরোত্তর 

প্রাছভূত* হইতে লাগিল, এবং তদবধি ওয়ল্ডবাথ্ নিবাসীরা 
ওবর্লিনকে পিতৃতুলা জ্ঞান করিম তাহার প্রতি অবিচলিত ভক্তি" 
ও শ্রদ্ধ! প্রকাশ করিতে লাগিল। 

তত্রত্য লোকের! কৃষি কর্মে স্থুনিপুথ ছিল না, এ নিমিত্ত 

শুবলিন' তাহাদিগকে তদ্বিষয়েরও উৎকৃষ্ট প্রণালী শিক্ষা দিবার 

অভিলাষ করিয়াছিলেন। প্রথমে তাহারা অভ্যস্ত আপত্তি 
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উত্থাপন করিল এবং “পৌরজনেরা শন্তোৎপাদন বিষয়ে কি 

জানে” এই কথা বলিয়া তাঁহার উপদেশে উপেক্ষা প্রকাশ 

করিতে লাগিল। কিন্তু ওবলিন পবোপকার-পালনে নিরস্ত 

হইবার লোক ছিলেন না। তাহাদের সহিত বিতর্ক 
করা ব্যর্থ 'জানিয়া৷ তিনি কৃষিকার্য্য বিষয়েও স্বয়ং শুভ চৃষ্টাস্ত 

প্রদর্শন করিতে সঙ্কল্প করিলেন। তীহার বাস-গৃহের সমীপে 

২ ছুটি প্রশস্ত উদ্ভান ছিল, তাহা খনন করিয়া সার দিয়া. 

ফল-বৃক্ষ রোপণ করিলেন। বৃক্ষ সমুদায় শীঘ্র সতেজ ও উন্নত 

হইয়। উঠিল দেখিয়া তাহারা বিশ্ময়াপন্ন হইল এবং তাহার 
নিগৃ় মন্্ম জানিবার নিমিত্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিল। 
তখন তিনি তাহাদিগকে আঁপনার অবলম্বিত কৃষি-প্রণাঁলী 

অবগত করিলেন, তাহারাও উক্ত প্রণালী; বিষয়ে অত্যন্ত 

অনুর্ক্ত ও উৎসাহিত হইল এবং অনধিক বৎসরের মধ্যে 

তাহাদের কুটার সমুদয় চতুদ্দিকে ফল-পরিপূর্ণ প্ররুত উদ্যানে 
পরিবেষ্টিত হইয়া উঠিল। তভিন্ন, তিনি গোলআলু, শণ 
অন্তান্ত সামগ্রী উৎপাদনের রীতি উপদেশ দিলেন, এবং কৃষি- 

জীবীদিগের উৎসাহ বর্দানার্থ একটি কৃষি-সমাঁজ সংস্কাপন 

করিলেন। বাঁহারা কৃষিকার্য্যে বিশিষ্টরূপ পারদর্শিত। প্রদর্শন 

করিত, তাহাদিগকে তব সমাজ হইতে পারিতোধিক প্রদান 
করিতেন। 

এবন্প্রকায়ে বাঁদেলারোষের যাঁজকতা-পদে' নিযুক্ত হইবার 
পর ১০ দশ বৎসরের মধ্যে তিনি তদস্তঃপাতী পঞ্চগ্রাম নিবাসী 

লোকদিগেষ পরস্পর সকল গ্রামে ও ষ্রীসবুর্দ নগরে গমনাগমনার্থ 
সুন্দর পথ প্রস্তত করিয়া দিলেন, এ সকল গ্রামে নানাবিধ 
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শিল্পকার্ধ্য প্রচলিত করিলেন এবং তথাকার কৃষিকর্্মের সমধিক 

শ্রীবৃদ্ধি করিলেন। | 
যে যে বিষয় শিক্ষা করিলে অন্নাচ্ছাদনের ক্লেশ দূর হয় ও 

পরমার্থ বিষয়ে শ্রন্থা জন্মে, ওবপ্লিন যুবা ও প্রৌদিগকে সেই 
বিষয় সমস্ত শিক্ষা দিয়া বালকগণকে অন্যান্য গুরুতর বিষয়ের 

উপদেশ প্রদান করিতে প্রবৃত্ব হইলেন। যৎকালে তিনি বাঁদেলা* 
রোষের যাজকতা-পদ গ্রহণ করেন, তখন তথায় এক যৎসামান্ 

কুট্টরে একটি পাঠশালা সংস্থাঁপিত ছিল, পাঁচ গ্রামের বালকের! 

সেই কুটারে উপস্থিত হইয়া বিষ্াভ্যাস করিত। ইহ! দেখিয়া 
উবলিন্ তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর এক অভিনব পাঠ গৃহ প্রস্তুত 

করিবার মানস করিলেন । মনে করিয়াছিলেন, তত্রত্য লোকের! 

এ বিষয়ে আনুকৃল্য করিবে, কিন্তু তাহারা আপনাদের মূর্খতা 

দোষে নৃতন পাঠমন্দির নির্মাণ অনাবশ্তক বিবেচন1] করিয়া) 

সাহায্য করিতে অস্বীকার করিল। পরম দয়ালু ওবলিন্ কিছুতেই 

পরাজ্মুখ হইবার নহেন, ষ্রাসবুর্ণ নগরীয় শ্বকীয় মিত্রবর্গকে 
তদ্বিষয়ে * অনুরোধ জানাইলেন এবং আপাততঃ আপনি 

সমুদায় ব্যয় শ্বীকার করিয়া গৃহ নির্মাণ আর্ম্ত করিয়া দিলেন । 
অনতিবিলম্বে ওয়ল্ডবাথ্ নাঁমক স্থানে এক পাঠমন্দির প্রস্তত 

হইল, শ্রবং তাহা দেখিয়া তংপার্খবর্তী অপরাপর স্থানের 
লোকেরা এক এক হবতন্ত্ব পাঠগৃহ নির্ধাণ করিতে প্রবৃত্ত 

হইল। এই সমুদায় সম্পন্ন হইলে পরেও, উপযুক্ত অধ্যাপকের 
অসভ্ভাবে উল্লিখিত বিগ্ভালয় সকলের শিক্ষা-কার্ধ্য সুচাঁরুরূপে 

সম্পন্ন হওয়া দুঃসাধ্য হইল। ওবল্লিন্ পরোপকাররূপ পবিত্র 

ব্রতের কোন অর্গ সম্পন্ন রাখিবার লোক ছিলেন না) তিনি 



৫৬ টারুপাঠি। 

কতিপস় ব্যক্তিকে অধ্যাপকতা! কার্ধে সুশিক্ষিত করিতে উদ্ভোগী 

হইলেন। র 

বালকগণের শিক্ষা-সংসাধনের প্রচলিত প্রথাঙ্যায়ী নিয়ম 

নির্ধারণ করিয়া ওবলিনের ক্ষোভ নিবৃত্ত হইল না। ২ ছুই 

ৰতসর বরঃক্রমের সময্বেঙ শিশুরা নানা বিষয় শিক্ষা করিতে 

পারে শ্রবং তাহা হইলে তাহাদের উত্বরূকাঁলীন শিক্ষা নির্বাহও 

সহজ ও সুসাঁধ্য হইতে পারে, এই বিবেচনায় তিনি কতিপক্ধ 

শিশু-শিক্ষালয় সংস্থাপন করিলেন। ২ ছুই বৎসরের অন্যুন ও ৬ 

ছয় বৎসরের অনধিক বয়সের শিশুরা সেই সকল শিক্ষালয়ে 

শিক্ষা লাভ করিত। ওবপিন তৎসমুদায়ের কার্য নির্ধাহার্চে 

ঘে কএক জন নির্বাহিক নিথুক্তা করিয়াছিলেন, নিজেই 

তাহাদিগকে বেতন: প্রদান করিতেন। ত্রীহার সময়ের পূর্ব 

এতাদৃশ অল্পবয়স্ক শিশুগণের বিষ্যাশিক্ষার প্রণালী কুত্রাপি 

প্রচলিত ছিল নাঁ, তিনি বাদেলারোষ নিবাসী বর্বরদিগের শিক্ষা 

সাধনার্থ উহা! প্রথম স্থষ্টি করিলেন । 

এই সমস্ত শিশু-শিক্ষালয়ে ছাত্রের! কেবল বর্ণমালা আবুদ্ধি 

করিয়া কালক্ষেপ্র করিত না। স্থ্যাতি কর্ম, তন্ততনন প্রভৃতি 

শিল্পকর্ম শিক্ষা করিত এবং শ্রান্তি বোধ হইলে পণ্ড পক্ষ্যাদির. 

চিত্রময় প্রতিরূপ এবং ইয়ুরোপ, ফরাশিশ, আল সাস প্রভৃতির 

নক্সা পর্য্যবলোকন করিত, মধ্যে মধ্যে ধর্ম-সংক্রান্ত সঙ্গীত 

গান করিয়া পুলকিত হইত। ইহাতে তাহাদের শিক্ষা লাভ 

কর! ক্লেশকর বোঁধ হইত ন1) তাহারা শিক্ষা-স্থান নুখের স্থান 

ও শিক্ষা -কার্য্য সুখের কার্য জ্ঞান করিত। .. 

কিছু দিন পূর্বে বাঁদেলারোষের বালকের! অন্নীভাবে শীর্ণ 



জান্ ফেডরিক্ ওবলিন্। ৫৭ 
$ 

ও জ্ঞানাতাবে মূর্খ হইয়াছিল, দয়াময় ওবগিনের অনুগ্রহে 
তাহারা লিখন, পঠন, অঙ্ক, ভূগোল, জ্যোতিষ, পুরাবৃত্ত, 

পদার্থবিগ্তা, কষিবিস্তা, তৃর্যযশান্্, চিত্রবিদ্তা, এবং উদ্ভিদবিদ্যা 

ও পশ্বাদির ইতিবৃত্ত শিক্ষা করিতে লাগিল। ওবর্লিন নিজে 
তাহাদিগকে ধর্ণশান্ত্র শিক্ষা দিতেন এবং সমূদায় শিষ্যের একক্র 
সমাগমনার্থ এক সাপ্তাহিক সমাজ সংস্থাপিত করিয়াছিলেন । 

্রাসবুর্ণ ও অন্যান্ত নিকটবর্তী নগর-নিবাসীরা অসামান্ত 
কারুগ্যশীল বদান্তবর ওবলিনের এই সমস্ত অদ্ভুত ত্রিয়ার 
বিষয় অবগত হইয়া, সাতিশয় বিশ্ময়াপন্ন হইলেন ও তীহার 
আন্ুকুল্যার্থে চতু্দিক হইতে ভূরি-পরিমাণ অর্থ প্রেরণ ও 
বিষয় দান করিতে লাগিলেন। তিনি হষ্টান্তঃকরণে তৎ্সমুদায় 

গ্রহণ করিয়া) আপনার অনুকম্পাপ্রয়োজিত অন্ঠান্ি হিতকর 

কার্যে ব্যয় করিলেন, বালকগণের উপকারার্থ পুস্তকালনু 

সংস্থাপিত করিলেন), ছাত্রগণের ব্যবহারোপযোগী বহুপ্রকার 

পুস্তক মুদ্রিত করিলেন, গণিত ও পদার্থ বিদ্যা সংক্রান্ত কতক- 

গুলি বন্ত্র ঈংগ্রহ করিলেন এৰং উপযুক্ত অধ্যাপক ও ছাত্রগণকে 

পারিতোধিক প্রদান করিয়! উৎসাহিত করিতে লাগিলেন । 

বাদেলারোষ নিবাসীর্দগের পরম-বন্ধু দয়া-সিদ্ধু ওবপিন্ 

তাহা দিগেন্ব ধর্ম শিক্ষা ও বিদ্যাশিক্ষা উভয় বিষয়েই তুল্যন্ূপ 
প্রগাঢ় যন্্ প্রকাশ করিয়়াছিলেন। পরম কারুণিক পরমেশ্বরের 

প্রতি গ্রীতি প্রকাশ এবং মানব জাতির সুখ স্বচ্ছন্দত। সম্পাদন, 
উত্তয়ই কর্তব্য ও আবশ্তক বলিয়া! উপদেশ দিতেন । যে কোন 

বিষয় তাহাদের কৃষি-কার্য্য, পশুপালন ও সুখোঁৎপাদন বিষয়ে 

উপকারী হইতে পারে, তাহাই তাহাদিগকে শিক্ষা কৰাইতেন$ 
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বাঁদেলারোষের শ্রীবৃদ্ধি সাধন বিষয়ে সাহাধ্য কর! তাহাদের 

বিশেষরূপ কর্তব্য, ইহা তাহাদ্দিগের স্ুন্দররূপ হ্ৃদয়ঙ্গম করিয়! 

দিতেন, এবং সর্বসাধারণ শুভপ্রিয় পরমেশ্বরের শ্রীত্যর্থে বৃক্ষ 

রোপিত এবং পথ পরিষ্কৃত ও সুশোভিত করা অবশ্ঠ-কর্তব্য 

বলিয়া উপদেশ শ্রাদান করিতেন। তাহার তাহার উপ- 

দেশান্ুসারে উদ্যান ও শস্তক্ষেত্রের কর্-নির্বাহ-বিষয়ক প্রস্তাৰ 

করিত, অরণ্য মধ্যে গমন পূর্বক তত্রত্য বৃক্ষাদদি অন্বেষণ, 

করিয়া আনিয়া আপন আপন উদ্ভানে রোপণ করিত ,এবং 

তদীয় পুষ্প সমুদয়ের চিত্রময় প্রতিরূপ প্রস্তুত করিয়া দেখাইত। 

বে বালক যত দিন নান সঙ্ঘা ছুটি বৃক্ষ রোপণ করিয়া তাহার 

প্রমাণ উপস্থিত করিতে না পারিত, তত দিন তাহার ধর দীক্ষা 

ক্রান্ত চরম ক্রিয়া সমাপন করিয়া দিতেন না। 

এই দ্ধপে এক ব্যক্তির চেষ্টার বাঁদেলারোধ নিবাপী অবিনীত 
অসভ্য লোকের! অনতিদীর্ঘ কালের মধ্যে সমৃদ্ধি সম্পন্ন স্থুবিনীত 

হইয়া! উঠিল, তাহাদের মূর্খতা দৃরীকৃত হইল, জ্ঞান ও ধর্ম 

বর্ধিত হইল, অনেক প্রকার উপজীবিকা সনুদ্ভাবিত'খইল, এবং 

২০ বিংশতি বৎসরের মধ্যে বাদেলারোষের লোক-সঙ্খ্যা ৬ ছয় 

গুণ হইয়া উঠিল। তাহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি সদয় ও 

অন্ুকুল ছিল, প্রধান লোকদিগকে থোচিত আদর অপেক্ষা 

করিত) এবং মকলেই এক প্রকার উপজীব্য অবলম্বন করিয়া 

সত্ষ্ট হ্বদয়ে কালযাপন করিত। যে প্রকারে হউক ওবলিন্ 

সকলেরই এক একট উপজীবিক1 উপস্থিত করিয়া! দিতেন । 

এই অশেষ-গুণসম্পন্ন মহান্থুভব ব্যক্তি জীবনের সার্থক্য- 

সাধক পরোপকারক ব্রতে চিরঞ্জীবন ব্রতী থাকিয়া ১৮২৭ আঠার 
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শত সাতাইশ খ্রীষ্টান্দে ৮৭ সাঁতাশি বৎসর বসে ঞ্রাণত্যাগ 

করেন। তীহার জীবন বৃত্তান্ত আবৃত্তি করিতে করিতে 

অন্তঃক্রণ বিকসিতত ও শরীর লোমাঞ্চিত হইতে থাকে । তাঁহার 

চরিত্র "কীর্তন করা চরিতাখায়কের পরম জ্খের বিষয় । তিনি 

পর ছুঃখ হরণার্থ বাদশ যন, পরিশ্রম, উৎসাহ প্রকাশ ও অধ্যবপাঁয় 
অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং অবিচলিত চিত্তে ছুনিবার প্রতি- 

বন্ধক লমুদায় নিরাকরণ করির়া! বাদেলারোষ নিবাসীদিগের যে 

প্রকার উপকার সম্পাদন করিয়াছেন, তাহ! অন্যের পক্ষে উপদেশ 

শ্বরূপ হইয়া বুহিয়াছে। খাহাদের জনপদ বিশেষের উপকার 
সাধন করিবার উপায় ও সম্ভাবনা আছে, এই মহাত্ম/র চরিত্রকে 

আদর্শ শ্বরূপ বিবেচনা করিরা কার্য করা তাঠাদের পক্ষে 

শরেরঃকল্প। 

আলেয়া । 

অপরন্জধারণ সকলেই আলেয়া সংক্রান্ত নানাবিধ অদ্ভুত 

কথা শ্রবণ করিয়াছেন এবং অনেকে ইহা দর্শনও করিয়াছেন, 

তাহার সন্দেহ নাই। রাত্রি কালে অনুপদেশে অর্থাৎ জলা- 

ভূমিতে শু সমাধিক্ষেত্রে সচরাচর যে আলোকময় বস্ত দু হইয়া 
থাকে, তাহাকেই লোকে আলেয়া কহে ।  জালোক অতি 

চঞ্চল। ভূতল হইতে ১ এক বা ১॥ দেড় হস্ত উর্ধে অবস্থিত 
ইতন্তত্বঃ সঞ্চরণ করে। কখন গ্ঘর্ধগামী, কখন 

বা অধোগামী হয়, কখন কখন সহদা অন্তহিত হইয়া যায়, গুনরায় 

তৎক্ষণাৎ অন্ত স্থানে আবিভূতি হুইগ়া উঠে। কখন কখন 
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স্ফীত হইয়া মশালের ন্যায় জলিয়া উঠে) আবার জঙ্কুচিত_হইয়া 
দীপশিখার ্তায় দীপ্তি পাইতে থাকে । এক এক বার বিভক্ত 
হইয়া ছুই খণ্ড হয়, পুনর্ব্বার মিলিত হইয়া পুর্ব একত্র হয়। 
উহ! জলে নির্বাণ হয় না। বৃষ্টি ও বরফ পড়িবার সময়েও 

আবিভূতি হয়। 

কোন ব্যক্তি আলেয়ার নিকটবর্ভী হইলে, তাহার পদ্র-স্শারে 
তত্রতা বাঘু কম্পিত হইয়া উহাঁকে বিচলিত ও স্থানান্তরিত করে। 
অশিক্ষিত সামান্ত লোকদিগের এ বিষয়ে এইরূপ কুসংস্কার 
আছে যে আলেয়া! এক প্রকার ভূত-যোনি, প্রান্তরে ও তাদৃশ 

জন-শূন্য স্থানে অবস্থিতি করে, স্থযোগ পাইলে রান্রিকালে 
পথিকদিগের পথন্রান্তি জন্মাইয়! দের । ইহ পূর্বোক্ত প্রকারে 
কম্পিত ও সর্চালিত হইলে, তাহারা বিবেচনা! করে, আলেয়! 

জানিয় শুনিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে কিন্ত বাস্তবিক 

তাহা নয়, ইহা বারু দ্বারা সঞ্চালিত হওয়াতেই তাহাদিগের 

কুসংস্কাব-সংঘুক্ত অন্তঃকরণের এইন্প ভ্রান্তি জন্মে 
অগ্নি ব্যতিরেকে ও ধে আলোক উৎপাদন হইতে প্র ইহা 

খদ্যেতিকা ও দীপ-মক্ষিকা প্রভৃতির ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে 

অনারাসে জানিতে পাঁরা বার । আলেন্ন'ও একপ্রকান, দেইরূপ্. 

আলোক । ইহা ফক্ফোরন ও হয়দ্রজন নানক পদার্থ ঘটি 

একরপ বাম্প বাতীত আর কিছু নতে। জস্থর শরীর ও বক্ষাদি 

পচিলে, তাহ! হইতে এ বাষ্প উৎপন্ন হয়। এ বাস্পের এন্সপ 

আশ্চর্য্য গুণ বে বাছু সংলগ্ন হইলে, আপনা হইতেই দীপ্িনান 
হইয়া উঠে। 



ক্রেবল, পুষ্প । রঃ 

ক্রুবল, পুষ্প । 

এই আশ্চর্ধ্য পুষ্প সুমাত্রা দ্বীপে জন্মে। বোধ হয়, ভূ-মগুলে 

এমন প্রকাণ্ড পুশ্প আর নাই। ইহা! আড়ে দুই হাত এবং 

ইহার বেড় ছয় হাত। পাপড়ি সকল এক ফুট উচ্চ ও পরস্পর 
এক ফুট অন্তর। সমগ্র পুপ্পের স্থলত। সকল স্থানে সমান নয়, 

কোন স্থলে এক বুরুলের চারে ভাগের তিন ভাগ ও কোন 
স্থল্,বা এক ভাগ অপেক্ষাও ন্যুন। ইহার কর্ণিকাতে /৭1 
সাড়ে সাত সের জল ধরে । এক একটা পুম্প তৌল করিলেও 

প্রায় /৭০ সাড়ে সাত সের হইতে পাৰে । 

বর্ষার শেষ ভাগে ইহার মুকুল হয়; সেই মুকুল তিন মাস 
পরে সম্পূর্ণ প্রস্কুটিত হইয়। থাকে । ইহার গন্ধ উত্তম নয় 
ঠিক পচা মাংসের মৃত ; মৃক্ষিক! সকল ঝাঁকে ঝাঁকে গিয়া ইহাতে 

অবস্থিতি করে । 

বদিও এরূপ বৃহৎ পুষ্প আর কুত্রাপি দৃ্ট হয় নাই, কিন্ত 

যবদ্বীপের স্জসীপস্থ অন্ত একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে * এইরূপ অপর এক 

প্রকার পুষ্প জন্মে, তাহাও সামান্ত নয়। তথাকার লোকে 
তাহার নাম পদ্ম বলিয়া থাকে । তাহারও আড় দুই ফুট এবং 

বেড় ছয় ছুট হইবে। এই স্থলে তাহার প্রতিরূপ প্রকাশ কুবু, 
যাইতেছে। 

. এই উভয় পুষ্পই এক প্রকার । উভরেরই খ্বন্ধ নাই, বৃন্তু 
নাই, পত্র নাই ও মূল নাই। উভয়ই অন্ত বৃক্ষের উপরে জন্মে 

্ 

১ এই কু দ্বীপের নাম নুসা কম্বঙগন। 
ঙ 

পিউ 
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এবং অন্ত বৃক্ষের রস পাইয়া জীবিত থাকেঁ। এই ছুই পুষ্পই 
এত বুহৎ। অথচ উভয়েরই প্রকৃত বীজ জন্মে না। এক প্রকার 
অস্কুরবত অতি সুম্কর পদার্থ দ্বার! উভয়েরই উৎপত্তি হইয়া থাকে । 

বিক্টোবিয়া রীজিয়! নামে পদ্মাদির মত একপ্প্রকার জলজ 
উন্তুদ আছে, ভাহারও পুষ্প সামান্ত নয় । তাহার ব্যাস এক 

টু এক বুরুল এবং পরিধি অর্থাৎ বেড় সওয়া তিন ফুটের 
অধিক হইয়া! থাকে । সেই জলজ বৃক্ষের পত্র একটি অদ্ভুত 
পদার্থ। তাহার ব্যাস পাঁচ ফুটু এবং পরিধি অর্থাৎ বেন পনর 
কুট পর্যান্ত দেখিতে পাওয়া গিয়াছে । আমেরিকার উত্তর থণ্ডে 
কোন কোন পত্রের ব্যান ছয় ফুটু এবং পর্সিধি আঠার ফুটের 
অর্ধিক হইয়া থাকে । একবার প্রায় অর্ধ মণ পরিমিত একটি 
শিশুকে একটি পত্রের উপর শায়িত করা হইয়াছিল। তখাচ 

৯21 



আত্ম-প্রসাদ। ৬৩ 

তাহাভুলমগ্র হয় নাই। পত্রের বুদ্ধির ক্রমও সহজ ব্যাপার 
নয়। তাহার ব্যাস প্রতিদিন আঁট বুরুল বৃদ্ধি হয়। শ্ট্রীমান্ 

জন্ ফিন্ক এলেন সেই গাছের বিষয়ে একথানি পুস্তক প্রকটন 

করিয়া! বলেন, ইহার পত্রের ব্যাস গ্রতি ঘণ্টায় ্ঃ বুরুল গধ্যস্থ 

বৃদ্ধি হইতে দেখ! গিয়াছে । : 

হাটি 

আত-প্রসাদ। 

নিশা।প থাকিয়া সৎকর্মের অনুষ্ঠান করিলে অন্তঃকরথে যে 
অসঙ্কোচ সংবলিত অনির্বচনীয় সন্তোষের উদ্রেক হয়, তাহা- 
কেই আত্ম-প্রসাদ বলে। আত্ম-প্রসাদ অমূল্য ধন। ধিনি 
অসঙ্কুচিত চিত্তে কহিতে পারেন, আমি নিরপরাধ নিষ্কলদ্ 
থাকিয়া পরম পিতা পরমেশ্বরের নিয়ম সমুদায় প্রতিপ।লন 

করিতেছি, ষথাসাঁধা পরোপকার ব্রত পালন করিতেছি, সকল 

লোকেরই সহিত অন্তায়াচরণ পরিত্যাগ করিয়া নিরবচ্ছিন্ন 
্াযযুক্ত ব্যবহীরে প্রবৃত্ত হইয়াছি, প্রগাঁচ ভক্তি ও সাতিশয় 

শ্রদ্ধা সহকারে পরমেশ্বরের শরণীঁপর হইয়া রহিয়াছি, তিনি 
অপ্রাকৃত মনুষ্য । তাহার প্রশস্ত চিত্ত অত্যাশ্্ধ্য অনির্বচনীয় 

বিশুদ্ধ স্থখের নিকেতন। আপনার নির্বল জল-তুল্য পরিত্র 
চরিত্র পুনঃ পুনঃ পর্যযালোচনা করিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ধ 

ইনা। যদি তাঁহার সাধু ব্যবহার যাবতীর মন্থষ্বের অগোচর 
থাকে, সুতরাং একবার মাত্রও লোক-যুখে স্বীয় সুখ্যাতি শ্রবণ 

করিবার সম্ভাবনা! ন! থাকে, তথাপি তিনি আপনাকে ধর্থরূপ 



ঙ৪ চাঁরুপাঠ। 

ব্রত পাঁলনে কৃতকার্য জানিয়৷ অনুপম সুখ সম্ভোগ কুজেন। 
ঃখীর দুঃখ মোচন, বিপন্নের বিপছ্দ্ধার, অজ্ঞানান্ধকে জ্ঞানো- 

পদেশ-প্রদান ইত্যাদি কোন স্বানুষিত একটি সংক্রিরা একবার 

মাত্রও স্মরণ কৰিলে যেরূপ বিশুদ্ধ আনন্দ অনুভূত হয়) অধ্গু 
ভূ'মগ্ডলের আধিপত্যরূপ প্রচুর মূল্য প্রাপ্ত হইলেও, তাহা বিরুয় 

করা যায় না। সকলের শুভ-সাধন করাই দীন দয়ালু ধর্্মশীল 

ব্যক্তির সঙ্কল্ল, অতএব তিনি সকলেরই প্রিয় হইতে 'পারেন। 
আর যদি অজ্ঞানাচ্ছন্ন মুড লোকে তাহার কর্মের মন্দ বোধে 

| অসমর্থ হই! দ্বেধ প্রকাশ ও অনিষ্ট চেষ্টা করে, তথাপি তীঁহার 

কি করিতে পাকে? গতসর্ধশ্থ হইলেও তিনি অধীর হন ন!। 

তিনি আপনার হ্ৃদয়রূপ ভাগারে ষে অমূল্য সম্পত্তি সঞ্চয় 

করিকা রাখিয়াছেন, তাহ কাহারও স্পর্শ করিবার সামর্থ্য নাই। 
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আপাততঃ বোধ হয়, পৃথিবী একম্বানে স্থির ক আছে, 

আর ক্ষ্য তাহার চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে, কিন্তু বাস্তবিক 
তাহা, নয়। জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিতের নিঃসংশয়ে নিরূপণ 

করিয়াছেন; কূর্ষ্য মগ্ডল বুধ, শুক্র, পৃথিব্যাদি গ্রহগণের মধ্যবর্তী ) 



৬৬ চারুপাঠ। 

গ্রহগণ্ তাহার চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে। ক্ৃরধ্য নিচ্ছে গ্রহ 
নর, যাহার! হুর্যের চতুদ্দিকে এইরূপ পরিভ্রমণ করে, 

তাহাদেরই নাম গ্রহ। আমাদের অধিষ্ঠানভৃতা ১০ এক 
গ্রহ। 

সমুদায়ে কত গ্রহ আছে, নিশ্চয় বলা বায় না। এ পর্য্যন্ত 

১৫৭ এক শত সাতান্নটা আবিষ্কৃত হইয়াছে। অন্য অন্য গ্রত 

অপেক্ষায় বুধ গ্রহ সুর্য্যের নিকটবর্তী, তাহার পর শুভ্র," পৃথিবী, 
মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, হর্শেল ও নেপচ্যুন গ্রহ যথাক্রমে নুর্য্য- 
ষণ্ডলের নিকট হইতে উত্তরোত্তর অধিক দূরে অবস্থিত 
রহিয়া তাহার চতুদ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। পূর্বপৃষ্ঠায 

সৌরজগতের যৎসামান্ত চিত্রময় প্রতিরূপ প্রকাশিত হইল, 

তাহা দৃষ্টি করিলেই এ বিষয় সুস্পষ্ট প্রতীত হইবে। গর প্রতিরূপ 
প্রস্তুত হইবার অনেক পরে অর্থাৎ ১৮৫১, গ্রীষ্টান্ধে মার্চ মাসে 

বঙ্কান নামে আর একটি গ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে । উহা! স্ধা 
মণ্ডল ও পৃথিবীমণ্ডলের মধ্যে কোন স্থানে থাকিয়া সৃর্ধ্য- 

প্রদক্ষিণ করে। উল্লিখিত প্রধান নয় গ্রহ ব্যতিক্লিক্ত ফোরা, 

বিক্টোরিক়া) বেষ্টা, আইবিম্, মীটিস্, হীবি, -পার্থেনোপি, আ্ট্রিয়া, 

ইজিরিয়া, ইউনোমিয়া, জুনো, সীরি, পাঁলাস্, হাইজীর প্রভৃতি 
১৪৮ একশত আটচনল্লিশটা ক্ষুদ্রতর গ্রহ, মঙ্গল ও বৃহস্পতির 

*ত্রমণ-পথের মধ্যস্থলে থাকিয়া হ্র্ধ্য প্রদক্ষিণ করে। ইহারা 

পূর্বোক্ত প্রধান নয়.গ্রহ অপেক্ষায় অনেক ছোট, অতএব কনিষ্ঠ 
গ্রহ বলিয়! উল্লিখিত হইতে পারে। 

গ্রহ্গণ যেমন হৃ্য্য প্রদক্ষিণ করে, সেন্পপ কতকগুলি উপগ্রহ 

আছে। তাহারা ফোন কোন গ্রহের চতুদ্দিক্ পরিভ্রমণ করে! 



সৌর-জগত। ৬৭ 

ছক্রু-্পুথিবী গ্রহ প্রদক্ষিণ করে, অতএব উহা! এক &্পগ্রহ। 

পৃথিবীর যেষন এই এক উপগ্রহ, মঙ্গলের সেইরূপ ছুই, 

বৃহস্পতির চারি, শনির আট, হর্শেলের ছয় * এবং নেপচ্যুন 
গ্রহের'ছুই উপগ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। 

সুর্য, গ্রহন ও উপগ্রহ এখান হইতে অতি ছোট দেখাক বটে, 

কিন্তু বাস্তবিক অতি বৃহৎ পদার্থ। পৃথিবী কিরূপ বৃহৎ, তাহ! 

 চারুপাঠের প্রথমভাগে লিখিত হইয়াছে। হর্শেল গ্রহ তাহার 
৮২ গুণ, নেপস্নান ১০৮ গুগ, শনি ৭০৫ গুণ এবং বৃহস্পতি ১১৪৪ 

গুণ। কিন্তু সৌর জগতে গ্রহ উপগ্রহাদি যত বুহৎ বস্তু আছে, 
সধ্য সর্বাপেক্ষ। বৃহত্তর । উহা এত বৃহৎ যে, আমাদের 

অধিষ্ঠানভূতা অবনীর তুল্য ১৪,০১০*০ চতুর্দশ লক্ষ জীবলোক 
উহার গর্ভনধো, নিবিষ্ট থাকিতে পারে। উহার আয়তন 
একত্রাক্লুত সদুদার ,গ্রহের আরতন অপেক্ষা! প্রায় ৬০০ গুণ। 

বদি সূর্বয-মগুলের অভ্যান্তর খনন করিয়া শৃন্ত করা যায়, এবং 

ভূ-মগ্ডুল তাহার মধ্যস্থানে স্থাপিত করিতে পারা যাঁয়, তাহা 

হইলে, পৃখুবার চতুর্দিকে এত স্থান থাকে যে, চন্্-মগুল 

ভূ-মণগ্ডলের কেন্দ্র হইতে এক্ষণে যত অন্তরে অবস্থিত আছে তাহা 
পেক্ষ। আর ৮১,০৭ ক্রোশ অধিক অন্তন্নে স্থাপিত হইলেও 

অনায়াসে পৃথিবী প্রনূক্ষিণ করিয়া! আসিতে পায়ে । 

শী পদ শপ পপ” ত্য কপ পাছত জপ পসপ্পপবাজাকা «৪8 

. ্গশ্রীমান হর্শেল যে হয়া উপগ্রহের বিষয় লিধিয়। যান, উত্তরকালের 
জ্যোতির্ধিদ্বেরা কেহই তাহার মধো চারিটি দেখিতে পান নাই। কিন্তু 
স্রীমান* লেসেল ১৮৪৭ আঠার শত সাঁতচল্লিশ খ্রীষ্টাব্দে এ হর্শেল গ্রহের অপর 
হুইটা নুতন উপগ্রহ দর্শন করেন । 



৬৮ চারুপাঠ। 
নি না 

কোন্ গ্রহ স্র্ধযের নিকট হইতে কত অন্তরে অবস্থিত আছে, 

তাহা জ্যোতির্রিদের! গণন। করিয়া নিদ্ধীরণ করিয়াছেন । বুধ 
প্রার ১১৬২,**১০০* এক কোটা দ্বিষস্টি লক্ষ ক্রোশ, শুক্র প্রায় 
২১৯৯১০০১০০* দুই €োটী নব নবতি লক্ষ ক্রোশ, পৃথিবী. প্রান 

৪১১৮১০০১৯০০ চারি কোটী অষ্টাদশ লক্ষ ক্রোশ, মঙ্গল প্রায় 

৬১৩৩,০০,৯০ ছয় কোটা ত্রতবস্ত্রংশ২ লক্ষ কক্রোশ, বৃহস্পতি প্রায় 
২৯১৫৬১০০০০০ একবিংশতি কোটী বট্পঞ্চাশৎ লক্ষ (ক্রোশ, 

শনি প্রায় ৩৯,৬০,০০)০০০ উনচত্বারিংশ২ কোটা যষ্টি লক্ষ ক্রোশ, 

হর্শেল প্রান ৮*১২১)০০১*০০ অশীতি কোটা একবিংশতি শ্রক্ষ 

(ক্রাশ) এবং নেপচ্যুন প্রায় ১১৯৫১০০৭০১০০০ এক বুশ 

পঞ্চবিংশতি কোটা ক্রোশ অন্তরে অবপ্তিত রহিয়া স্র্য্যের চতু- 
ন্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে । এই সমস্ত জোতিফষমণগ্ুলের 
পরম্পর দূরবর্তিতার বিবন্ব বিবেচন! করিনা দেখিলে বিন্ময়াপন্ 
হইতে হয় । আমর! স্ধ্যের নিকট হইতে এত দূরে রহিয়াছি 

যে, ষর্দি কোন কামানের গোলা প্রতি ঘন্টার ২২০ দুই শত 

ধিংশতি ক্রোশ করিয়া গমন করে, তথাঁচি ২১ এলপবংশতি 

বংসরেও হুর্ধামণ্ুল স্পর্শ করিতে পারিবে না, এবং ডাকের 

গাড়ি যত দ্রুত চলুক না কেন ১,২০০ বার শত বঙ্সরের নুনে 

তথায় উপনীত হইতে সমর্থ হইবে নী। 
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গ্রহ ও উপগ্রহ । 

পুর্কেই উল্লেখ করা হইয়াছে, গ্রহগণ শ্বেমন কৃর্ধ্যকে প্রদক্ষিণ 
করে, 'উপগ্রহগণ সেইরূপ গ্রহের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে। 

প্রাক্ম সুদীয় গ্রহ ও উপগ্রহই পশ্চিম দিক হইতে পূর্বদিকে 

ভ্রমণ করে, কেবল হর্শেল গ্রহের উপগ্রহ সমুদায় পূর্ধদিক্ হইতে 
পশ্চিম দিকে গমন করিয়। থাকে। 

গ্রহ ও উপগ্রহগণ যে প্রকার প্রচণ্ড বেগে পধ্জিভ্রমণ করে, 
তাহ! চিন্ত। করিলে চমত্রুত হইতে হয়। আমাদের বোধ 

হয়, পৃথিবী এক স্থানে স্থির হইয়া আছে; কিন্তু বাস্তবিক 

তাহা নয়, ইহা প্রতি ঘণ্টায় ১৯,৯৩৭ ক্রোশ করিয়া নিয়ত 

ধাবমান হইতেছে এরূপ শুক্র প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ৩৫১২০ 
ক্রোশ, বুধ ৪৯,১৯৮ ক্রোশ, বৃহম্পতি ১২,৭১৯ ক্রোশ এবং 

শনৈশ্চর ৯১৫৮০ ক্রোঁশ গমন করিয়া থাকে । কামানের গোলা 

প্রতি ঘণ্টায় উর্ধ সংখ্যা ৩৫২ ক্রোশ গমন করে, বুধ গ্রহ 

তদপেক্ষা*্৯৩৬ গু৭ প্রবলতর বেগে অবিরত পরিভ্রমণ করি- 

তেছে। বৃহস্পতি আমাদের অধিষ্ঠান ভূমি ভূগগুল অপেক্ষায় 

৯৪১৪ গুণ বৃহৎ এবং যে চারি উপগ্রহে পরিবেষ্ঠিত তাহারাও 
এক একট! পৃথিবী অপেক্ষা গ্ুল। এই এক প্রকাণ্ড জড়পিগু 

ভূ-মগ্ডল অপেক্ষা বৃহন্ুর আর চারিটা জড়পিওকে সমভিব্যাহারে' 
লইয়া ঘণ্টায় ঘণ্টায় ১২১৭৬ ক্রোশ করিয়া নভোমগুলে নিয়ত 

ধাবমান হইতেছে, ইহা একবার মনে কৰিলে বিশ্বয়ার্ণবে মগ্ন 

হইতে হয়। 
গ্রহগণের এইরূপ হৃর্ধয-প্রদক্ষিণ করাকে উচ্ছাদের বাধিক 
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গতি কহে। তথ্িক্ন উহাদের আহ্িক গতি নামে আর এক 
প্রকার গতি আছে। উহারা যত ধিনে সুর্যের চতুর্দিকে 
একবার পরিত্রমণ করে, তত দিনে উছাদের বৎসর হয় এবং 

চলিতে চলিতে যত সময়ে শকট চক্রের স্তায় এক একবার. 

আপনা আপনি আবর্তন করে, তত সময়ে উহাদের অহোরাত্র 

হন্ব। এই শেষোক্ত গতিকে আহ্ছিক গতি কছে। উহাদের 

যখন যে ভাগ সুর্যের সন্ধুখে থাকে, তখন মে ভাগে দিন ও 

অন্তান্ত ভাগে রাত্রি হয় । সকল গ্রহের আহ্কিক আবর্তন কাল ' 

ও বাবিক পরিভ্রমণের কাঁল সমান নয়, প্রস্তুত বিস্তর বিভি্। 

আমাদের ৮* দিন ৫৮ দণ্ড ৯ পল ২৭।* অন্থুপলে বুধ গ্রহের 

এক বৎসর হয়, কিন্তু নেপচুযুন গ্রহের বর্ষমান ১১৪ বদর 

২২৫ দিন ৪২ দণ্ড ৩৭ পল। এই সমস্ত গ্রহে ও তাহাদের 

উপগ্রহে নানাপ্রক:র বুদ্ধিজীবী জীবের বাস থাকা সম্ভব। 
তাহা হইলে, ইহাও অবগ্ত যুক্তিপিহ্ধ বোধ হয় যে, এ সমস্ত 

জীব স্বীয় স্বীয় নিবাস-ভূমির দিনমান ও রাত্রিমান অনুলারে 
বিষর্-ব্যাপারের ব্যবস্থা করিয়। থাকে এবং বৎসর ও খত 
পরিবর্তন অঙ্গুপারে তাহাদের মনের ভাব ও গর্তি পরিবন্তিত 

হইয়া থাকে ।* 

গ্রহ ও উপগ্রহ নিজে তেজোময় নয়, তেজোময় ুধ্যের 

তেজ .উহাদ্দের উপর পতিত হওয়াতে, এরূপ দেখায়। নকল 

গ্রহ হুর্য্যের নিকট হুইতে সমান দূরে স্থাপিত নয়, অতএব 
সকল গ্রহ নান প্রমাণ তেজ ও জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হয় না। 

বুধ গ্রহ হুর্ধ্যের অতি নিকটবর্তী, এ নিমিত্ত তাহাতে পৃথিবীন্থ 

হুর্মযালোক অপেক্ষান্ন প্রায় সপ্ত-গুণ প্রথরতর আলোক পতিত, 
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শহদশস্" বুধ গ্রহ এত উষ্ণ যে, তথায় জল রাখিলে সহর্জে ফুিতে 
থাকে। অন্ত অন্ত গ্রহ অপেক্ষায় শুক্র পৃথিবীর অধিকতর 

নিকটবস্তী বটে। তথাপি এমন উষ্ণ যে, পৃথিবীস্থ কোন 

প্রকার প্রানী বা উদ্ভিদ তথায় জীবিত থাকিতে পারে না। 

মঙ্গল গ্রহে হুর্য্যের রশ্মি এত অল্প পতিত হয়, যে তথায় জল 

রাখিলে সহজেই ছমিয়া থাকে। ইহাতে অতি দৃরবর্তী হর্শেল 
.ও নেগচ্যুন গ্রহ কত শীতল, তাহ অনুভব কর! স্থুকঠিন। 

নেপচান গ্রহে ধে সুর্ধ্যরশ্মি পতিত হয়, তাহার প্রার্ধয 

পৃথিবীস্থ হূর্যয-তাপের প্রাথ্্যের সহত্র ভাগের এক ভাগ মাত্র। 
প্ৃথিবীস্থ সুরা তৈল প্রভৃতি অতি তরল দ্রব-দ্রব্যও তথায় নীত 

হইলে, প্রস্তরবৎ কঠিন হইয়া থাকে, তাহার সন্দেহ নাই। 
তবে প্র সমস্ত দূরস্থু গুহের তেজ উৎপন্ন হইবার অন্ত কোন উপায় 
আছে কি না, বলা*যায় না। 

পৃথিবীর গ্তায় অন্ত অন্ত গ্রহেও খ্হু-পরিবর্তন হইর| 
থাকে। দৃরবীক্ষণ দ্বারা দৃষ্টি করিলে মঙ্গল গ্রহের উত্তর ও 
দক্ষিণ প্রীশ্ত্ব ছুই শ্বেত বর্ণ ক্ষেত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। যখন 
মঙ্গল গ্রহে শীত খতু উপস্থিত হয়, তখন এ ছুই ক্ষেত্র বৃদ্ধি 
হইতে থাকে এবং যখন তথায় শ্রীন্স খতু সমাগত হয়, তখন 

হান হইতে থাকে। জ্যোতির্রিদের! বিবেচনা করেন, এ স্থান 

বরফে আবৃত, ঈতকালে অধিক বরফ জন্মে, এই নিষিত্ত অধিক 

স্থানে শ্বেত-বর্ণ দেখায় এবং শ্রীশ্বকালে বরফ গিয়া যায়, 
এনিমিত্ত তখন প্র শুভ্র বর্ণ উভয় স্থানের আয়তন হ্রাস হইতে 

দেখা 'যায়। 
* গ্রহ ও উপগ্রহগণের আকার প্রকারাদি সুস্পষ্ট দৃষ্টি গোঁচয হয় 
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না, কি ধী-শপ্িসম্পন্ন বিদ্কোৎসাহী জ্যোভিবদেরা দূতনীকচণ 
সহকারে তাহাও নির্ধারণ কৰিতে ভ্রট করেন নাই। তাহাদের 

আকার পৃথিবীর ন্তায় গোল এবং প্রায় উত্তর দক্ষিণে কিঞ্থিং 
চাপা । শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি প্রস্ৃতির উপরিভাগে চন্দ্রের 
স্ঠায় কলক্ক দেখিতে পাওয়। যায়। মঙ্গল গ্রহের কতকগুলি কলঙ্ক 

কৃষ্ণ বর্ণ আর কতকগুলি পীতের আভাযুক্ত লোহিত-বর্ণ। 

চন্্রের স্ঠায় শুক্র গ্রহেরও হবাসবৃদ্ধি হইতে দেখা যায় এবং 
পৃথিবীর ম্যায় তাহাতেও উচ্চ উচ্চ পর্বত আছে। বৃহস্পতি 

গ্রহের মধ্যভাগে পাংগুবর্ণ কটি-বন্ধ-নদৃশ ছুই দীর্থাকার কলক্ষময় 
ক্ষেত্র আছে, এবং তাহার দক্ষিণ প্রান্তে এরূপ ছোট বড় আর 

কতকগুলি রেখা দৃ্ই হইয়া থাকে। শনিগ্রহ দেখিতে অতি 
আশ্ধ্য, তাহার চতুর্দিকে তিনটি বেড়, আছে, তাহা- 
দিগকে অনুবীয়ক কহে। | 

ধূমকেতু । 

সৌরজগতে গ্রহ উপগ্রহ ব্যতিরিক্ত ধূমকেতু নামে আর 
কতকগুলি জ্যোতিফ আছে। কখন কখন নভোমগুলেক্যোতির্শয়ী 

' গৃহমার্জানী সদৃশ যে দীর্ধারুৃতি বস্তর আবির্ভাব হইয়া থাকে, 
তাহা এক প্রকার ধূমকেতু। কোন কোন ধূমকেতুর এক 
পুচ্ছ ও কোন কোনটার ছুই দিকে দুই পুচ্ছ থাকে, আর 
কতকগুলির একটিও থাকে না। ধূমকেতু সমুদায়ও ' গ্রহের 

ন্যায় হুর্যোর' চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে, এবং হুর্য্যের আলোক 
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জ্রাু্ইওয়াতে দীপ্তিময় গুরু বর্ণ দেখায়। ইতিপূর্বে উল্লিখিত 

হইয়াছে, সমূদায় গ্রহই পশ্চিম দিক্ হইতে পূর্বদিকে গমন 

করে, কিন্তু সমুধায় ধূমকেতু সেরূপ নয়। অনেক ধুমকেতু পূর্ব- 

দিক হইতে পশ্চিমদদিকে ভ্রমণ করিয়া থাকে 

গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক লমুদায় যে পথে 

পরিত্রমণ করে, তাহাকে কক্ষ কহে। হফতকগুলি ধূমকেতুর কক্ষ 
.গ্রহগণের কক্ষ অপেক্ষাপ্» অনেক বড়। পৃথিবী হ্ৃষ্যের যত 
নিকটবর্তী, কতকগুলি ধূমকেতু কখন কথন তর্দপেক্ষাও 

হূর্যামগুলের অধিক নিকটবর্তী হয়, আবার কখন কখন নেপচ্যুন 
গ্রহ অপেক্ষাও অধিক দুরে গমন করে। ১৭৬৩ শ্রীষ্টান্বে যে ধূমকেতু 
উদয় হইয়াছিল তাহা সুর্যের নিকট হইতে ৬,৮২,০০,০০* ছয় 

শত দ্বাশীতি কোটি ,ক্রোশ পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া থাকে, এবং 

১৬৮* খ্রীষ্ঠাকে যে" ধূমকেতু উদয় হইয়াছিল, তাহা! এতাদৃশ 
দুবগামী ষে প্রতি ঘণ্টায় ৩,৮৭,২*০ তিন লক্ষ সপ্তানীতি সহস্র 
ফুই শত ক্রোশ চলে, ইহাতেও তাহার এক বাক হৃতর্য্য প্রদক্ষিণ 
করিতে "২২3 বংসর অভীগ্ভ হয়। জ্যোতির্্দেরা কহেন, 

অনেক অনেক ধৃষকেতুর় এক বার হৃর্য্য প্রদক্ষিণ করিতে সহস্র 
রংসর অপেক্ষাও অধিক কাল লাগে। কোন কোন ধূমকেতুর 

গতির নিক্মম বিবেচন! করিয়া দেখিলে বোধ হয়, তাহার! এক 
বার মাজ আমাদের দৃষ্টিপথে উপবীত হইয়াছিল, আর কখনই 
এ দিকে ফিরিয়া আঁসিবে ন1। অ্মীষ নভোমগুবে অবিশ্রান্তই 
ধাবমান হইবেক 11! 

ধূমকেতু অত্যন্ত লঘু পদার্থ, গ্রহের স্কায় কঠিন নয়। তাহা- 
দের শিরোভাগ স্বচ্ছ বাম্প ক্লাশিতে পরিষেরিত, এবং 
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দূরবীক্ষণ দ্বারা দৃষ্টি করিলে এমন শ্চ্ছ দেখায় যে, তাল 

পুচ্ছ ও পিরোভাগের মধ্য দিয়া লক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়। 

কোন কোন ধুমকেতুর বিষয় এরূপ ঘটিয়া থাকে বে, 
তাহার! পৃথিবীর অতি নিকটবর্তী হইলে, তাহাদের বাম্পময় পুচ্ছের 
কিয়দংশ মহী-মগুলস্থ বায়ুরাঁশির সহিত মিশ্রিত হইয়া! ষায়। 
কোন কোন জ্যোতির্বিৎ অনুমান করেন, ১৯৭৮৩ ও 

১৮৩১ শ্রীষ্টাব্ধে ইযুরোপে যে অসামান্ত কুজ্বটিকা উপস্থিত . 
হইয়াছিল, তাহা! ধূমকেতু বিশেষের পুচ্ছ বিনির্গিত পদার্থ দ্বারা 
উৎপন্ন হইয়া থাকে । 

কয়েক বৎসর হইল, ধৃনকেতুর বিষয়ে এক অত্যাশ্সর্যয 
অভাবনীয় ব্যাপারের ঘটন! হইয়া গিম্বাছে। ১৮২৬ গ্রীষ্টাবে 

বায়েলা সাহেব এক অবৃষ্পূর্ব্ব ধূমকেতু প্রথম দৃষ্টি করেন, 

এই নিমিত্ত ইউরোপীয় পণ্ডিতের উহাকে বায়েলার ধূমকেতু 
কহিয়া থাকেন। ১৮৪৫ গ্রীষ্টাঞ্জের ১৯ এ নবেস্বরে দুই হইল, 

উহার উত্তরাংশ কিঞ্চিৎ স্ফীত হইয়া! উঠিয়াছে। পরে ২৯ এ 

ডিসেম্বর আমেরিক1 নিবাঁদী এক জন জ্যোতির্ধি৮-দখিলেন, 

এ ধ্মকেতু 'ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়া স্বতন্ত্র শ্বতন্ত্র ছুটি ধূমকেতু 
হইয়াছে । একটি কিছু বড় আর একটি তদপেক্ষা ছোট । উভ- 

য়েরই মস্তক ও পুচ্ছ আছে এবং উভয়েই পরস্পর নিকটবর্তী 

থাঁকিয়া এক দিকে সমান বেগে ভ্রমণ করিতেছে । অসীম 
বন্াণ্ডের কোন ভাগে কখন কিরূপ অদ্ভুত, ব্যাপার সম্পন্ন হ্ই- 

তেছে, তাহা কে বলিতে পারে? বোধ হয় নভোমগুলে পুনঃ 

পুনঃ এরূপ ঘটিয়! থাকে । সেনেকা-নামক প্রাচীন পণ্ডিত 

নিয়াছেন,: একটা ধুষকেতু বিভক্ত হইয়া ছুই ভাগ হইয়াছে।' 
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কোন কৌন পণ্ডিত অনুমান করেন, বছুলক্ষ ধূমকেতু সৌর- 

জগতে পরিভ্রমণ করিতেছে । যে সকল ধূমকেতু দূরবীক্ষণ 

ব্যতিরেকে দেখিতে পাঁওয়! যায় না, এক্ষণে এরূপ ২৩ ট! 

করিয়। বৎসর বৎসর আবিষ্কৃত হইয়৷ থাকে । অতএব এস্থলে 
বন্তব্য সৌর জগতে কত ধূমকেতু আছে, তাহা নিরূপণ করিবার 
সময় অগ্াপি উপস্থিত হয় নাই। 

সগকথন ও সদাচার। 

১। কোন ব্ুুক্তি গ্রীস-দেশীয় এরিষ্টটল, নামক জগগ্ধিখ্যাত 

প্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, “মহাশয় ! অসতা কথনে উপকার 

কি?” এরিই্টল্ উত্তর দিলেন, এই উপকার যে, সত্য 
বলিলেও লোক আর বিশ্বাস করে ন।। 

২। *€কান বাক্তি স্পার্টা রাজ্যের অধীশ্বর এজেসিলস্কে 

জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন, “মহারাজের বিবেচনায় ধাল্যকালে কোন্ 
কোন্ বিষ শিক্ষা করা উচিত ?” নৃপতি উত্তর করিলেন, “যৌবন 
ও প্রৌড়বেস্থায় যে সকল বিষয়ের অনুষ্ঠান কর! কর্তব্য, বাল্যকালে 

তাহাই শিক্ষা করা সর্বাপেক্ষ। উচিত কর্ম ।» 

ও। একদা এস্টোনাইনস্ পারদ নামে এক পরম দয়ানু 
হ্থনীল বাক্তি রোমক-রাজ্যের রাঁজসিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন । 

তাহাস্ক সভাস্থ কতিপয় ব্যক্তি তাহাকে যুদ্ধ বিষদ্ধিণী জন্-ভ্রীলাতে 
সমুৎ্স্ৃক করিবার নিমিত চেষ্টা পাইন্াছিলেন। ভাহাছে 
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তিনি এই উত্তর দিয়াছ্িলেন, সহজ শক্রু নিধন করা আুপলুপ. 
একটি প্রজার প্রাণ রক্ষণ আমার অধিক বাঞ্চিত:। 

৪। রোমক রাজ্যের অধিপতি টাইটস. একদিন রাজ্যের 
কল্যাণ-কর কোন কর্ম করেন নাই, ইহা রজনীতে শ্বরণ হওয়াতে 

তিনি পারিষদ্বর্গকে ম্বোধন করিয়া কহিলেন, মিত্রগণ ! আর্মি 

একটি দিন নষ্ট করিয়াছি। 

৫। ইংলগাধিপতি মহান্ুভব আলফ্রেডের তুল্য জ্ঞানবান্ 
দয়াবান্ উৎকৃষ্ট নৃপতি অতি ছুলভি। তিনি সময়কে বহুমূল্য 
সম্পত্তি বিবেচনা করিতেন); এক মুহূর্তও নিরর্থক ক্ষেপণ 

করিতেন না। অহোরাত্রকে ভাগত্রয়ে বিভক্ত করিয়া এক্ 

এক প্রকার কম্ম নির্বাহার্থ এক এক ভাগ নিরূপিত করিয়। 

রাখিয়াছিলেন। শরীরে প্রবল রোগ সত্বেও আহার নিদ্রা 
ব্যায়াম বিষয়ে বিংশতি দণ্ডের অধিক ক্ষেগণ করিতেন না । 

অবশিষ্ট চলিশ দণ্ডের মধ্যে রাজকার্য্ে বিংশতি দণ্ড এবং লিখন 

পঠন ও ঈশ্বরোপাসনায় বিংশতি দণ্ড, ক্ষেপণ করিতেন । ভিনি 

সময়কে সামান্য বন্ত জ্ঞান করিতেন ন!; প্রত্যুত, এইক্ষণ বিবে- 
চন করিতেন, পরমেশ্বর আমার হস্তে এ অমূল্য সম্পত্তি সমর্পণ 

করিস্কাছেন; অতএব তদর্থে আমাকে তাহার নিকট দারী, 

হইতে হইবে। 
" ' ৬। লাইকর্ণস নামক হ্থপ্রসিদ্ধ জ্ঞানী ব্যক্তি গ্রীস দেশের 

অন্তংপাতী স্পার্টা নগরের বাবগ্গাপক ছিলেন। তথাকার এক 

ুর্ঘিনীত যুবা 'বাঁজ-বিদ্বোহী হইয়! তাহার এক চক্ষু উৎপাটন 

করাতে, নগরবাসীর! তাহাকে ধরিয়া, লাইকর্গদের হস্তে সমর্পণ 

করিস কহিল,' আপনি ইহাকে শ্থেচ্ছান্ুরূপ শান্তি প্রদান করুন'। 
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'কইররর্ষ, ভাহাকে শাস্তি প্রদান না করিয়া শিক্ষা প্রদান 

করিতে প্রবৃত্ব হইলেন, এবং সুশিক্ষিত ও স্ুুধিনীত করিগ্না, 

নগর-নিষাপীপিগের নিকট উপস্থিত করিয়া কহিলেন, যথন 
আমি ভোমাঁদের নিকট এই ব্যক্তিকে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, ভখন 

ইনি উগ্র শ্বভাঁব ও. পরদ্রোহী ছিলেন, এখন ইহাকে শান্ত ও সুজন 
করিয়া প্রতার্পণ করিতেছি। তাহার! লাইকর্থসের এতাদৃশ 

অপামান্ত সৌজন্য দর্শনে চমতকৃত হইয়া ভূয়সী প্রশংসা করিতে 
লাগিশ। 

৭1 ভ্রীস দেশের অন্তব্র্তী মেগারা নগরে ই্টিম্পো-নামে 

এক প্ডিত বাঁস করিতেন। যে সমম্নে ডেমীটিয়স্ উল্লিখিত 

নগর অধিকার করিয়া তদীয় ধন দ্রব্যাদি অপহরণ করেন, তখন: 
ত্র পঙ্ডিতকে ভিজ্ঞঞান! করিয়াছিলেন, নগর লুঠন করাতে 
তোমার কিকিছু অপচয় হইয়াছে? পণ্তিত উত্তর করিলেন, 
কিছুমাত্র হয় নাই। সংগ্রাম আমাদের ধর্মও হরণ করিতে পারে 

না, এবং বিদ্যা ও বাকৃপটুতাও ন্ট করিতে পারে না) আমার 

সম্পত্তি নির্ষিত্নে আছে, কারণ উহা আমার হ্ৃদয়াভ্যস্তরে নিহিত 
বহিয়াছে। | 

৮। কোন নৃপতি কন্তা-শোকে সাতিশয় কাতর হওয়াতে 

এক পঞ্ডিত্ব ভাহাকে কহিলেন, কখন কোন শোকের বার্তা 

জানে না, এই প্রকার ৩ তিনটি লোক ঘর্দি নিরূপণ করি * 

দিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমার ছুহিতাকে পুনর্জীবিত 
করিয়া দিব। বৃপতি অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কুত্রাপি 

এরূপ লোক না পাইয়! মৌনী হইব রহিলেন। 

। এপিকিটসনামক প্রীকজাতীয় . পঙিত প্রথমে ..এক 
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ধন ধনাঢ্য রোমকের দাসত্বক্রিয়ায় দিযুক্ত ছিলেন *--কিন 
দাসদ্ব মোচন হইলে পর, অত্যন্ত প্রাজ্ঞ বলিয়। বিখ্যাত হইয়া. 

ছিলেন। তাঁহার কথায় ও কার্যে কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য ছিল 

না। যেরূপ উপদেশ দিতেন নিজে তদনুরূপ ব্যবহার করিতেন। 

দবারত্বাবস্থায় তদীয় ন্বামী এক দিবস অত্যন্ত নির্দয় ভাবে তাহার 

এক জঙ্ঘবা ধরিয়া নোয়াইতে আরম্ভ করিলেন, এবং তাহার 

সহিষ্কৃতা-শক্তি পরীক্ষা করিয়। দেখিবার নিমিত্ত উত্তরোত্তর 

অধিক বল প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। সে সময় এপিক্টিটস, 
কেধল এই কথাটি কহিয়াছেন, ইহাতে আমার জজ্ঘ! ভাঙ্গিয়। 

যাইবে । বাস্তবিক, তদীয় স্বামীর নিষ্ট,রাচরণে তাহার জঙ্ঘ 
ভগ্নহইল। তখন নিতাস্ত শান্ত স্বভাব এপিক্টিটস. কহিলেন, 

আমি তো বলেছিলাম, জঙ্ঘ! ভাঙ্গিয়া যাইবে। কি আশ্চর্য ! 
এতাদৃশ সহিষ্ণুতা ধরণীতলে অতীব হুর্লভ।* 

১০। জগদ্বিখ্যাত সর. আইজাক্ নিউটন্ আপনার অসাঁ- 

ান্ত বুদ্ধি বলে জ্যোতিষাদি বিবিধ বিগ্ার আত্যন্তিকী শ্রীবৃদ্ধি 

সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। তিনি কহিয়ািপেল, “আমি 

বালকের ন্যায় বেলা-ভূমি হইতে উপলখণ্ড লঙ্কলন করিতোঁছি, 
কিন্তু জ্ঞান-মহার্ণব পুরোভাগে অক্ষুপ্ন রহিয়াছে ।” সক্রেটিস-নামৃক 

গ্রীস দেশীয় সর্ব প্রধান পশ্তিত এই কথা বলিয়া গিয়াছেন, 
'*আমি কেবল্গ এইটি নিশ্চিত জানি যে, কিছুই জানি ন11” 

১১। সক্রেটিস, প্রকৃত জ্ঞানী ও পরম ধার্দিক ছিলেন । 

তিনি শ্বদেশীয় কুরীতি সংশোধন, স্বজাতীয় পণ্ডিতদিগেক ভ্রম 
নিরাকরথ ও বালকগণের সৎশিক্ষ! সংসাধন বিষয়ে সাধ্যান্সারে 

বর ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন । কিন্তু প্ী পণ্ডিতের! আপনার্দিগের 
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শ্ান্তিপ্থীকার না করিয়া সক্রেটিসের প্রতি বিঘেষ প্রকাশ*করিতে 

লাগিল, মিথ্যাপবাদ প্রচার বারা অপরাপর লোকদিগকে তীহার 

বিপক্ষ করিয়৷ তুলিল, এবং চক্রান্ত করিয়! তাহার প্রাণ সংহার 
করিতে উদ্ভত হইল। তাহারা অমূলক অপবাদ দিয়া তাহার 

নামে অভিযোগ করিল এবং প্রাড়বিবাকেরাও পক্ষপাঁত করিয়! 

তাহার প্রাণ-দণ্ড বিধান করিল। বিচার-কার্ধা সম্পন্ন হইলে 

পর তিনি প্রাড়বিবাকৃদ্দিগকে সম্বোধন করিয়া! কহিলেন, এক্ষণে 
আমার প্রস্থান করিবার সময় উপস্থিত, আমি জীবন বিসর্জন 

করিতে যাঁই, তোমর! জীবন যাঁপন করিতে যাও, কিন্তু ইহার মধো 
কাহার ভাগ্য ভাল তাহ? পরমেশ্বর ব্যতিরেকে অন্তে জানে না। 

১২। তিনি প্রাণ-দণ্ড বিষয়ক অনুমতি প্রাপ্তির পর ৩* 

ত্রিশ দিন কারাক্ুদ্ধ ছিলেন। এ কয়েক দিবস তদীয় মিত্র ও 

শিষ্য সমুদয় সতত*তাহার নিকট উপস্থিত ছিল। তিনি অবিষপ্ন 

হৃদয়ে ও অন্নান বদনে তাহাদের সহিত সহবাস ও সদালাপ 

করিয়া এবং জীবনান্ত পর্য্যন্ত নানা] বিষয়ে উপদেশ দিয়া কাল- 

হরণ করিয়াছিলেন ; ক্ষণমাত্র বিষগ্ন ছিলেন না বরং অন্যকে 

তসথার নিমিত্ত শোকান্বিত দেখিলে, হিত-গর্ভ বচনে অন্থযোগ 

করিতেন? নিরপরাধে সক্রেটীদের প্রাণদণ্ড হইল, এই কথ! 
উল্লেখ করিয়া এক জন শিষ্য সাতিশয় শৌকাকুল হৃদয়ে বিলাপ 

করিতেছিল। তাহা শুনিয়া সক্রেটিস কহিলেন, তোমারকি 
বাসনা, আমি সাপরাধ হইস্সা প্রাণত্যাগ করিব ? 

১৩। সঙ্রেটিসের মিত্রবর্গ মধাস্থ হইয়া তদীয় উদ্ধারের 
উপায় করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেম, কিন্তু তিনি তাহাতে কোন 
মতেই সম্মত হন নাই।. ক্রিটোনামে তাহার এফ শিষ্য কীরা- 



৮৯ টারুপাঠ | 

ধ্ক্ষকে উৎকোচ দিয়া কারাগার হইতে তাঁহাকে অপজ্াফ্িও.০ 

করিয়া দিবার মন্ত্রণা স্থির করিয়াছিলেন) সক্রেটিস গুশিয়া 
কহিলেন, ক্রিটো! আমি এই সর্বজনাধিগত, অপরিবর্ণনীয় 

নিয়তি * পরিহারার্৫থে কোথায় পলায়ন করিব? 

তাপমান । 

সমুদায় জড় পদার্থ পরমাণু সমষ্টি । সেই স্মস্ত পরমাণু 

শীতল হইলে ঘনীভূত হয় এবং উত্তপ্ত হইলে, পরম্পর বিরলীভূত 

হস বিস্তৃত হইয়া পড়ে । স্বর্ণ, রৌপ্য, গন্ধক প্রভৃতি কঠিন 

বস্ত উত্তপ্ত করিলে, তাহাঁর পরমাণু সমুদ্বায় তেজের প্রভাবে 

পরস্পর দৃর্বত্তী হইয়া ক্রামে ক্রমে শিখিলীক্কত হইয়া থাকে। ওই 
নিমিত্ত শ্রী সকল দ্রব্য উষ্ণ হইলে, প্রথমে কোমল হয়, পরে দ্রব 

হয়, তৎপরে বাযুবৎ হইয়া! যায়। জল. বরফ 'ও বাষ্প এই তিনই 

এক পদার্থ । বরফ উষ্ণ হইলে জল হয় এবং জল উষ্ণ হইলে 

বাষ্প হয়। দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে ও উচ্চতায় এক বুরুল প্রমাণ স্থানে 

ঘত জল ধরে, তাহাতে তদ্রপ ১৭২৮ সতর শত আটাইঞ্জ বুরুল- 

প্রমাণ ধাম্প প্রস্তুত হইতে পাবে । অতএব অগ্নির উত্তাপে জলের 

আকন ১৭২৮ সতর শত আটা1ইশ গুণ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। 
বারুদ এ বিষয়ের যেমন দৃষ্টান্ত-স্থল এমন আর প্রান প্রাপ্ত 

হওয়া বায় না। অগ্ঠি-সংযুক্ত হইলে, তাহা সহসা এত বিস্তৃত 

হয় যে, তত্র! গুলি গোলা সকল অতি দূরে নিক্ষিপ্ত ও অতি 

কঠিন পাষাণ ছুর্গ অনায়াসে ভগ্ন করিতে পারা যাঁয়। 
তেজের প্রভাবে সকল বস্তরই আয়তন বুদ্ধি হয় তি 

পপ টপ সীমা পাস 

7 অর্থ।ৎ মৃত্যু । 
পা বাপ ক ৯ পপ লস জী পা পাস এপ লস এপি পালাল উস 



তাঁপমান। ৮১ 

»এুসিগিতেরা বাধু ও আর আর পদার্থের উষ্ণতা পরিষাপার্থে 

ভাপমান নার্ষে এক যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন । নানা দেশে নানা 

প্রকার তাপমান প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে ইংলগ্ড দেশে যে প্রকার 

তাপর্মীন সটরাচর চলিত, তাহার আকৃতি এইরূপ । 

এই তাপমান কেবল একটি কাঁচের নল মাত্র। তাহার 

অধোভাগ কুগ্ডাকৃতি, সেই কুণ্ডে পারা থাকে, যখন যত গ্রীক্ষ 

হয়, তখন এ পারা বিস্তৃত হইয়! তত উদ্ধে উঠে। কখন্ কতদূর 

উত্থিত হয় তাহ! নিশ্চিত জানিবাঁর নিমিত্ব এঁ নলের পাঙ্ে 

একাবধি ২১২ ছুইশত বার পর্যযস্ত অঙ্ক সমূদ্বায় যথাক্রমে অঙ্কিত 

থাকে। জল যত উত্তপ্ত হইলে ফুটিয়া উঠে, 
তত উত্তপ্ত হইলে, এ নলের পারা ২১২ ছুই 
শত বার অঙ্ক পর্যন্ত উ্িত হয় এবং যত 
শীতল হইলে জমিতে,আরন্ত হয়, তত শীতে 

পারা বত্রিশ অঙ্ক পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে। 

সজীব মনুষ্যের রক্ত যত উষ্ণ, তত উষ্ণ 

হইলে খী পারা ৯৮ আটানব্বই অস্ক পর্য্ত্ত 
উখ্বিত হয়। এই সকল বিষয় রীতিমত 

বলিতে হইলে এইরূপ বলিতে হয়, জীবিত 

মনুষ্যের দুক্তের তাপাংশ ৯৮ আটানব্বই 

ইত্যাদি। ফারেনাইট সাহেব এইরূপ ভাঁপ- 
'মান প্রস্ততি করেন, এ কারণ তদনুসারে 

কোন বস্তর তাপাংশ নিক্বপণ করিতে হইলে 

তাহা 'ধবনি দিত্বা বলিতে হয়, যথা! ফার়েনাইটের ভাঁপমান 

অনুলারে রক্তের তাপাংশ ৯৮ আটানব্বই । 



৮২ চাকপাঠ। 
০০০৯১ 

প্রত্যেক ব্যক্তির গৃহ যেমন তাহার শ্বকীয় বাসস্থান, 

সেইরূপ, শ্বদেশ আমাদের সকলের একত্রীভূত আঁবাসম্বরূপ | 

শ্ব ্ব পরিবারের কল্যাণ চিন্তা করা যেমন প্রত্যেকেরই কর্তব্য 

কর্ম, সেইরূপ স্বপরিবার স্বরূপ শ্বদেশীয় লোকের শুভানুসন্ধান 

করাও প্রত্যেকের পক্ষেই বিধেয়। যেরূপ, প্রতিদিন কিঞ্চিৎ 

সময় ক্ষেপণ করিয়া গৃহ কার্ধ্য সম্পাঁদন করা উচিত, সেইরূপ, 

আমাদের সকলের সাধারণ গৃহ-স্বরূপ ভারতবর্ষের সুখ বদ্ধনার্থ 

অহরহঃ সুদ ও প্রিশ্রন করা কর্তব্য । 

জন্ স্থান স্নেহের আম্পদ। যে স্বদেশানুরাগী চিরপ্রবসী 

ব্যক্তি, ভূস্বর্থ স্বরূপ স্বদেশের কোন নদী ব] সরোবর, প্রাচীর, 
বৃক্ষ বা প্রপিদ্ধ উৎসব ভূমি, প্রির বন্ধুর আবাদ বা সর্বাপেক্ষা 

প্রিয়তম শ্বীয় বাটী, প্রণয়-পবিত্র মিত্র-মগ্ডল বা নিজ-নিকে- 
তনম্থ মৃত্তিমতা গ্রীতিশ্ব্ূপ মনোহর মুখ- মণ্ডল সকল সহসা 

স্মরণ করিয়া, তাহাদিগকে নেত্রগোচর করিবার নিমিত্ত একান্ত 
উৎস্থক হইয়ছেন, তিনিই জানেন ম্বদেশ কিরূপ প্রীতি-ভাজন 

ও শ্বদেবীয় বস্তর কেমন প্রেমময় ভাব। যে'দ্রেশ-পর্ূ্যটক বহু 

দিবসের পরে, কোন বিদেশীর পাস্থশালস্থিত কোন অপরিচিত 

পথিকের প্রমুখাৎ স্বকীয় জন্ম-তূমির প্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়া, ' 

তাহার প্রতি এক দৃষ্টে দৃষ্টিপাত পুর্ববক, অবিরল অশ্রজল বিসঙ্জীন 

করিয়াছেন, ' তিনিই জানেন জন্ম-ভূমি কি পরম দনোরম 

গ্রীতিকর পবার্থ! “জননী জন্ম-ভূমিশ্চ হ্বর্াদপি গরীয়সী” 



জন্ম-ভূমি। ৮৩ 

স্শই সুধাময় শ্লোকার্দ যে মহাত্মা প্রথম উচ্চারণ করিয়াছিলেন, 
তিনিই সুখময় ম্বদণের সুরম্য ভাব অবগত ছিলেন। যে 
সমন্ত ব্বদেশান্ুধাগী বীর পুরুষ ছুরস্ত শত্রুর কঠিন হস্ত হইতে 

জননী শ্বরূপ! জন্ম ভূমির পরিত্রাণ সাধনের নিমিত্ত অশ্লান বদনে, 
অকুতোভয়ে, উৎসাহিত হৃদয়ে আপন জীবন সমর্পণ করিয়া 

গিয়াছেন তাহারাই জানিতেন, প্রাণাপেক্ষ। প্রিয়তর জন্ম-ভূমির 
সমীপে জীবন কি তুচ্ছ পদার্থ ! যে স্থানে জন্মগ্রহণ পূর্বক লালিত 
ও প্রতিপালিত হইয়া, কৌমার, কৈশোর ও যৌবন কাল যাপন 

করিয়াছি, যে স্থান পিত1, মাতা, ভ্রাতা, ভার্য্যা, পুত্র, কন্তা, স্থহৃদ, 

বান্ধব প্রভৃতি প্রিয়-জন বর্গের আধার ভূমি, ষে স্থানের নামো- 

চ্চারণ করিবামান্র প্রেম-সিন্ধু উচ্ছলিত হইয়া উঠেঞধরাতলে 
তাহার তুল্য প্রেমাম্পদ্র আব কেআছে? এতাদৃশ স্েহ-ভাজন 

জন্মভূমিকে দুঃখ-ভারাক্রান্ত বিপদগ্রস্ত দেখিয়া যাহার অস্তঃকরণ 
বিদীর্ণ না হয়, সে মানব বলিয়। গণ্য হইবার যোগ্য নহে। 

দুখের কঠোর হস্ত হইতে জন্ম-ভূমির পরিত্রাণ সাধনার্থ যত্রবাঁন 
ন৷ হইয়। €য ব্যক্তি নিশ্চিন্ত মনে কাল হরণ করিতে পারে, তাহার 

অন্তঃকরণ পাষাণময়, ইহাতে সন্দেহ নাই--তাহার অসার 

জীবন জীবনই নহে। 



৮৪ | চারুপাঠ। 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 

প্রবমান ছীপ। 

(ভাসা দ্বীপ ।) 

তোমর! ভাগোলের মধ্যে পাঠ করিয়াছ, চতুর্দিকে জলবেছিত 
স্যলের নাম ্ীপ। সেরূপ দ্বীপ পৃথিবীর মধ্যে এক স্থানে স্থির 

হইয়। থাকে! আমি একরপ দ্বীপের বিষয় বর্ণন করিতেছি, তাহা 

ইতস্ততঃ চলিয়া বেড়ার। তাহাকে প্রবমান (অর্থাং ভাসা ) 

দ্বীপ বলে। কতকগুলি হদে এবং যাহার জল মন্দ মন্দ চলে 

এমন কোন কোন নদীতেও দেই সকল দ্বীপ দেখিতে পাওয়া 

ষায়। ফরাসী দেশের মধ্যে আতোয়া প্রদেশের অস্তর্থত 

সেপ্টাওমর্ নগরের নিকটবর্তী একটা হুদ, বিনিস্ উপসাগরের 
সমীপবর্তী কোমেকৃচিয়োর বিবিধ হুদ, হেনোবর দেশের অন্তর্গত 
ওস্নাক্রক প্রদেশের মধ্যে কোক্ হুদ, স্কটূলগ ও আয়ল্ডের 
কতকগুলি হুদ, প্রশিয়ার অন্তর্দত জর্ডো ও পোলগ্ডের অন্তর্গত 

অসটো1গথিয়ার হুদ ইত্যাদি বিস্তর হদে ভুরি ভূরি প্লবমান 
দ্বীপ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে । এই সকল দ্বীপ ইতস্ততঃ 
সঞ্চরণ করে, অথচ তাহাতে বৃক্ষার্দি জন্মে ও শশ্ত ফলাদির ' 

উৎপত্তি হয়। | 

নদীবিশেষেও এইবপ প্লবমান দ্বীপ উৎপন্ন হয়। এই, সকল 

দ্বীপ নদীর জলে গমনাগমন করে এবং বাযুবেগে সঞ্চালিত হুইপ্লা 



প্ীবমান দীপ । ৮৮৫ 

প্ুত্রেও.উপস্থিত হয়। গঙ্গা নদীর সাগর-সঙ্গমন্থান হুইতে 
ন্নাধিক পঞ্চাশ ক্রোশ তন্তর পর্যন্ত সজীব বৃক্ষা্দি সম্বলিত 
পরিচালিত হইতে দেখা গিয়ান্ে। এই সমুদ্ধায় দ্বীপ জল বায়ুর 
গতি ক্রমে ত্বতই স্থষ্ট হইয়া থাকে । কখন কখন হুদবা নদীর 

তট ভগ্ন হইয়া! পড়িলে, তাহার মধ্যস্থিত বৃক্ষ, লতা, গুল্মাদির 

মূল তাহার সহিত মিশ্রিত হইরা দেই সমস্ত মৃত-খণ্ডকে বদ্ধ 

করিল রাখে। ইহাতেই তাহা ছিন্ন ভিন্ন হয় না; দ্বীপন্ধপে 
পবিগণিত হইয়া ভাঁসিভে থাঁকে এবং কালক্রমে তাহাতে 

বৃক্ষাদি জন্মিয়া যায়। কথন কখন কাষ্ট-খগ্ডাদি আ্োতজলে 
একত্র মিলিত হইয্বা এইরূপ দ্বীপ উৎপন্ন হয়। 

এই নকল দ্বীপ তো স্বভাব জাত। মানুষেও নানারূপ 

কৌশল ক্রমে প্লব্মান দ্বীপ স্থষ্টি করিয়া থাকে । আমাদের 

ভারতবর্ষেই ইহার স্থঙ্ষাৎ দৃষ্টান্ত বিগ্মান আছে। কাশ্শীর নগ- 
রের সমীপে ডল. নামে একটি হৃদ) সেই প্রদেশীয় লোকে 
পরিশ্রম ও বুদ্ধি কৌশলে তাহাতে বহুসংখ্যক প্রবমন দ্বীপ 

অর্থাৎ মনোহর শস্তক্ষেত্র সমুদায় প্রস্তত করিয়! বর্ষে বর্ষে প্রচুর 

পরিমাণে ধান্ত এবং শশা, ফুটা, তরমুজ গ্রভৃতি বিবিধ প্রকার 
ফলমূল উৎপাদন করিয়া থাকে। তাহারা জলের উপর বৃহৎ 
বৃহৎ কাণ্ঠু, বৃক্ষ-শাখা, তৃণাদি বিস্তৃত করিয়া তাহার উপর 
মৃত্তিকা-রাশি স্থাপন করে । এই রূপেই অতি সহজে খঁ সমস্ত 

' শত্ত-ক্ষেত্র প্রস্তত হইয়া! থাকে। অধ্যে মধ্যে দে প্রদেশে জল- 
প্রাবন ঘটে । এ সমুদয় শস্ত-ক্ষেত্র ভাঁসিয়া থাকাতে, বন্া-জলে 

তাহার*্বিদ্ব হয় না। 

কাশ্মীরের নিকটবর্তী জু প্রদেশের অস্তর্গত সুরহিংসর্ 
৮ 



৮৬ চারুপাঠ। 

এবং পঞ্জাবের অন্তঃপাতী মণ্ী"স্থকেত রাজ্যের মধ্যে রেওয়া লর” 

নামক ত্রর্দে এক একটা প্রবমান পর্বত আছে; তাহাতে বংশ, 

নল, ঘাস প্রভৃতি বিস্তর লঘু বৃক্ষ জন্মিয়াছে। হিন্দুরা বিশেষতঃ 

তীর্থ বাত্রীরা, তথা গিয়া অর্চনা! করিয়া! থাকে। এর সকল 

পর্বতে প্রস্তর মৃত্তিকাদি ভারী বস্তু আছে তাহার সন্দেহ নাই। 
কিন্ত তাহার সহিত লঘুতর বৃক্ষ ও বৃক্ষ মূলাদি সংযুক্ত থাকাতে 

স্মর্রী পর্বতগুলি জল অপেক্ষা লঘু হয়, সুতরাং ভাসিয়। থাকেন, 

ও বাঁবু-বেগে ইতস্তত্তঃ সঞ্চালিত হয়। 

আমেরিকার অন্তর্গত মেক্সিকো৷ দেশ স্পেনীয়দিগের কর্তৃক 

অধিকৃত হুইবার পূর্বে তথার অনেকগুলি প্লবমান উদ্ভান 
বিষ্যমান ছিল; তাহাতে বিধিধ প্রকার পুষ্প ও রন্ধনোপযোগী 

ফল মূলাঁদি উৎপন্ন হইত। উদ্যানগুলি অপেক্ষাকৃত বৃহং, তাহার 

মধাস্থলে একটি বৃক্ষ ও কথন কখন কৃষকের কুটারও দেখিতে 

পাওয়া যাইত। 

আসিয়ার অন্তর্গত শ্তাম রাঁজোর রাজধানী বেস্কক নগরীতে 

অনেকগুলি প্লবমান গৃহ বিদ্যমান আছে। ৫ 

কোন কোন স্থানের প্লৰমান দ্বীপ এক এক বার আবিভূতি 

ও এক এক বার তিরোহিত হয়। এটি একটি সামান্ত আদ্ভুত 

ব্যাপার ময়। স্ুইডেনেয় অন্তর্গত ম্মালগড প্রদেশীয় রালাং 

তর, ইংলগ্ডের অন্তত কন্বলণ্ড প্রদেশীয় ডরোয়েপ্টোয়াটার্ হ্রদ, 

এবং পোলগ্ডের অন্তর্গত পূর্বোপ্লিখিত অস্ট্বোগথিয়ার হুদে এই-" 

রূপ অত্যাম্চর্ধ্য প্লবমান দ্বীপ দৃষ্ট হইয়া থাকে । 

* কি কারণে কোন্ দ্রধ্য জলের উপর ভাদিয়া থাকে, এই গ্স্থেই 
ব্োম-বানের বিবরণ-অধ্যে সে বিষয় অধায়ন করিয়াছ। 



হয়মক্ষিক! ও সমাধিকৃৎ পতঙ্গ । ৮৭ 

হয়মক্ষিক! ও সমাধিকৃৎ পতঙ্গ | 

পতঙ্গগণ জন্ম প্রহণ করিয়া শ্বতই আহার-দ্রব্যাদি প্রাপ্ত 

হইয়া বদ্ধিত হইতে থাকে । তাহাদের জননী অগ্রেই তাহাব 
উপায় করিয়া বাখে। হয়মক্ষিকার এই বিষয় সগ্বন্ধীয় বৃভাপ্ত 

অতীব অদ্ভুত। এই মক্ষিকা প্রথমে অশ্খের পাকস্থলী ভিন্ন 
অগ্তত্র জীবিত থাকিতে পারে না। ইহার আহার সামগ্রী 

দেই স্থানে প্রস্তত থাকে, সুতব্বাং জন্ম গ্রহণ করিয়াই ইহার 

সেই স্থানে থাকা আবশ্তক; নতুবা আহারাভাবে প্রাণত্যাগ 

হয়। কি কৌশল্লে ইহা সম্পন্ন হইয়া থাকে বলিতেছি, শ্রবণ 
কর। অশ্বগণ আপন অঙ্গের ষেষে স্থান জিহবা দ্বারা গেহন 

করিতে মমর্থ হক্স, সেই সেই স্থানের লোমের অগ্রভাগে মক্ষিকা- 

গণ শত শত অও প্রসব করিয়া রাখে এবং আপনার দেহ হইতে 

নির্গত তরল পদার্থ-বিশেষের দ্বারা লোমের সহিত সংযুক্ত 

করিয়া দেয়। অশ্ব সেই সেই স্তানে জিহ্ব| লেহন পূর্বক 

অওগুলিকে লালা-মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণ করে। যে স্থানে 

সেই অগুনির্থত মক্ষিকা-শিশুগণের অন্ন প্রস্তত থাকে, এইব্ূপেই 

তাহারা সেই স্থানে অবস্থিত হয় এবং জন্ম গ্রহণ করিয়া 

আবণ্তক মত অন্ন শ্রাপ্ত হইয়! দিন দিন বর্ধিত হইতে থাঁকে। 

এই অদ্ভুত ব্যাপারটা ভাবিরা দেখিলে বিশ্ময়সাগরে মগ্ন হইয়া 
যাইতে হয়। অপর এক পতঙ্গের বিষয় বর্ণনা করিতেছি, 

তছাও অন্ন 'আশ্চধ্যের বিষয় নয়। এটির নাম সমাধিকৃৎ পতঙ্গ |: 



৮৮ চারুপাঠ। 

সমাধিক্ুৎ পতঙ্গ ।' 

মৃত মৃষিক, পক্ষী প্রভৃতি ছোট ছোট জন্ত-শব ইহীদের তক্ষা। 

ইহায়া জন্ম গ্রহণ করিঘাই সেইরূপ আহার দ্রব্য আহার কন্ধিতে 

পায় এইটি আবশ্তক। কিরূপ অপূর্ক্ব কৌশলক্রমে তাহা! সম্পন্ন হুয়, 
বলিতেছি, পাঠ করিয়া চমত্রুত হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। 

ইহারা প্রসবের পূর্বে ঈরূপ একটি জন্ধ অন্বেষণ করিয়। লয়। 
যে স্থানে সেই শবটি পতিত থাকে, পাঁচ ছয়টি পতঙ্গ সেই স্থানে 

গিয়া উপস্থিত হয় এবং দেই শবে নিয়দেশে একটি গর্ভ খনন, 
করে, কোন কোন পতঙ্গ সেই শবের এক দিক্ তুলিয়। ধরে এবং 
অন্যের! তাহার্ নিক্নদেশে খনন করিয়া যাঁয়। এ গর্ত ক্রমশঃ ফেমন 

খনন করা হয়,  শবটি ক্রমে তাহাতে পতিত হইতে থাকে। 

এইরূপে ইহীরা এত সন্বর এই কার্ধ্য নির্বধহ করে €ষ, কয়েক: 
দণ্ডের মধ্যেই সেই গর্ত ১০১২ দশ বার বুকুল গভীর' হইয়া. 
যায়। হইলে পর, প্রচ্ছতি এ শবের উপরে অণু প্রদব করিয়া 

রাথে। সেই অগণ্ড হইতে যে সমস্ত পতঙ্গ জন্মে, তাহার! জন্ম 

গ্রহণ করিয়াই আপনাদের আবস্তক অন্ন আহার করিতে পায়। 
ইতর জন্তর ফার্য্যেও এত অদ্ভুত কৌশল লক্ষিত হইয়! থাকে । 



পাদপ-পল্লী ৷ ৮৯ 

পাদপ-পল্লী | 

পণ্ড, পক্ষী, কীট, পাদ ইতর টিন বৃক্ষ, লতা, 

গুলাদিতে অবস্থতি করে। কে কোথায় দেখিয়াছে, মানুষে 

চিরদিন বুক্ষ-বাসী হইয়া জীবন যাত্রা নির্বাহ করিয়া থাকে? 

কিন্ত অবনি-মগুলে তাহার ও নিতান্ত অসভাঁব নাই। 

স্থির সমুদ্রে ইসাবেল নামে একটি দ্বীপ আছে; সেই 

দ্বীপের লোকে পর্বতের উপরিস্থিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষে নিভু 
নিজ আবাস প্রস্তত করির। বাঁস করে। করাতে, তাহা একটি 

গ্রাম স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। যে পর্ধতের উপর সেই গ্রামিটি 
বিদ্যমান, আছে, তাহা নৃনাধিক ৮** আট শত ফুট উচ্চ। 

তাহার শৃঙ্গ 'দেশে বৃহৎ প্রস্তর বিন্যস্ত থাঁকাঁতে, তাহা একটি 

প্রাচীন ছুর্ের মত দেখায়। সেই সমস্ত প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ডের 



৯৩ টারুপাঠ। 
৯ শীত পট টিপাশিিশি পিপল পনি 

মধ্যে ত্র আকাশ-ভেদী বৃক্ষ সমুদায় দণ্ডায়মান রহিয়া [ছে। নী 

সকল বৃক্ষের স্বন্ধদেশ দৈর্ঘ্যে ৫০ কুটের নূন ও ৯৫০ দেড় 

শত ফুটের অধিক নয়। তত দূর পর্য্যন্ত একটাও শাখা থাকে না। 

তাদৃশ্ উচ্চ স্বদ্ধের উপর যে সমস্ত শাখা জন্দিক্বাছে, তাহাই 

উপরে এই পাদপ-পল্লীটি বিরাজমান রহিয়াছে । উল্লিখিত 

দ্বীপে একরপ দৃঢ় লতা জন্মে, বুক্ষ-বানী লোক সেই লতা দ্বারা 

এক প্রকার সিঁড়ি গরান্তত করিয়া এ সকল গৃহে গমনাঁগমন করে? 

এঁ সিঁড়ি রি মধা-স্থিত কাটস্তস্ত বিশেষে লম্ঘমান করিয়া "রাগে 

এবং ইচ্ছা হইলেই, অক্রেণে তুলিয়া লয় । উল্লিখিত গৃহ সমুদায় 

অত্যন্ত দৃঢ় ও সাতিশর নৈপুণ্য সহকারে নির্খিত। তাহার 
প্রত্যেক গৃহে দশ বার জন পধ্যন্ত অবস্থিতি করিয়া থাকে। 

ইসবেল্-বাঁসীদের পরম্পর শত্রুতা জন্মে, এই নিগিত্ত ইহাবা 

শত্রুর আক্রমণ আশঙ্কায় কতকগুটি প্রস্তর সংগ্রহ করিয়া 

বাখে। প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, হন্ত ও ফি দ্বার! সেই 

সমুদায় সতেজে বহদুন নিক্ষেপ কবিতে পারে। ৃ 

বৃক্ষ মূলেও এক একটি ন্বতন্্ শ্বতন্ত্র কুটার থাকে, ইহাবা 

দিবাভাগে তাহীতে অবস্থিত করে| বাত্রিকালে এবং বিপদের 

সময়ে উল্লিখিত বৃক্ষ নিবাসে উথিত হইরা থাকে । ও তরু মৃলম্থ 
-কুটারগুলিকে নিয়তলম্থ ও উপনিশ্থিত গৃহ সমুদার়কে িতীর 

তলস্থ গৃহ বলিয়। উল্লেখ করিলে অনঙ্গত হয় না। ইহাদের 

পরম্পর অত্যন্ত বন্ধ-মূল বৈরিভাব জন্মিয়া গিয়াছ্ে। এমন 

কি পরম্পরের মস্তক ছেদন করিয়া লওয়াই ইহাদের গ্রধান 

উদ্দেখ্ত । .এই নিগিভ্তই উত্ত ফপ সতর্ক ও সাবধান হইয়া .বাদ 
করতে হয়। 



উরুণ-বয়স্ক ব্যক্িদিগের প্রতি উপদেশ |. ৯১ 
৮ ই উপ ও পিস 

তরুণ-বয়স্ক ব্ক্তিদিণের প্রতি উপদেশ। 

ঘৌধন বিবম কাঁল। (যৌবনের গ্রারন্তে ইন্দ্রিয় সকল গ্রব্ 

ছয়, অন্থঃকরণের রি সমুদাঁয় সতেজ হয় এবং অশেমবিধ সুখ 

ভোগের বাসন! সঞ্চারিত হইছে থাঁকে | এইকাঁল পাপ ও পুণ্য 

উভয় পথের সঙ্গিস্তল। তোমরা সেই সন্ধি হলে দণ্ডায়মান ভষ- 

যাদু) অতএব এই সনদে বিচার করিরা সংপথ অবলম্বন কল। 

মন অন্ধেব পক্ষে সুশোভন চিত্র ও বধিরের পক্ষে জমধুর 

সঙ্গীত কোন কার্দোর নয়, সেইবূপ, অন্ুপদিষ্ট অধিক বদঙ্গ 

ব্যক্তিকে ঠিভোঁপদেশ প্রদান করিলে কোন ফল দর্শে না। পন- 

মেখর তোমাদিগিকে,স সার নির্ব!হে সমর্থ করিবার অভিপ্রান্ে 

কাম ক্রাধাদি কশ্তকগুলি নিকষ্ট প্রবৃত্ভিও প্রদান করিয়াছেন 

ঈহ1 ঘথার্থ বটে, কিন্ক তিনিই আবাঁব ভোমাদিগকে সে সমুদায় 

শন কপিতে সক্ষম করিয়াছেন । একান্ত যত্ব করিলে শাদন 

করিতে পারিবে । বদি নির্জনে থাকিলে কোন ছুপ্পনৃ্ির সঞ্চার 

হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সচ্চরিত্র শান্ত জনের সমাজে গমন 
করিবে। অমৎ লোকের সংসর্ণ, অসৎ বিষয়ের পুস্তক পাট 

ও অন বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইও না। পাপশ্দপ 

পিশাচ কখন কোন দুপক্ষ্য সুত্র অবলদ্ধন করিয়া মনোমন্দিল্ে 

গ্রবেশ করিবে, কে বনিতে পারে? ধন-কষ্টই উপস্থিত হউক, 

শ্ঃরুতর বিপৰই বা পতিত হউক, কেবল ধর্মই মন্তুষ্যের এক 

মাত্র বন্ধু, এই স্থৃধাঁমর মহাবাক্য কল অবস্থাতেই স্মরণ বাঁিনে। 

'ঘে মোহান্ধ ব্যক্তি পরম পবিত্র পুণ্য ক্রিয়ার অনুষ্ঠান ব্লেশকর 



৬২ টারুপাঠ। 

যোধ ঝরে, সে কোন কালে পুণ্য জনিত সুখ-শ্বরূপ-সথুথাপানে * 

অর্ধিকাঁরী হয় না। 

মহাকৃণ্্, মহাপশু, অতিকায় হস্তী প্রতৃতি | 

বালকগণ!। তোমরা কে কত বড় কচ্ছপ দেখিয়াছি বঙ্গ 

দেখি, শুনি। সচরাচর নুানাধিক এক হস্ত না হয়, কেহ কখন 

উদ্ধ সংখ্যা দেড় ব| ছুই হস্ত প্রমাণ দেখিয়া থাকিবে । আমি প্লিক 

ব্ূপ অতি প্রকাণ্ড কৃর্মের বিষয় অবগত করিতেছি । পাঠ করিয়। 

বিশ্বয়াপন্ন হইবে । সেটি দৈর্ঘ্যে আমার হস্তের ৬ ছয় হাত ৫ 

পাঁচ অঙ্গুলি এবং প্রশ্থে ৩ তিন হাত ২৭ কুড়ি অর্গুলি। তাহার 
বক্রাকার পৃ্দেশ প্রস্থে ৭ মাত হস্ত পরিমিত । 

কিন্ত ভাই! এখন এজাতীর কুম্ম আর কুত্রাপি সজীব 
দেখিতে পাইবে না । ইহার বংশ একেবারে ধ্বংশ পাইয়াছে। 

এই কৃম্দ একটি গ্রন্তরীভূত হইয়া! যায়, আমি তাহাই দৃষ্টি কৰি- 
ধ্নাছি। ভাহাতেই তোমাদের নিকট ইহার বিষয় বর্ণন' করিতে 

সমর্থ হইতেছি।. কলিকাতার ভারতবর্ষীয় কৌতুকাগারে * গিয়। 
দেখিলে, তোমরাও অক্লেশে দেখিতে পাইবে। পঞ্জাবের উত্ত-. 

রাংশে শিবালিক পর্বতে 1 এটি প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। 

* কৌতুক শবের অর্থ কৌতূহল অর্থাৎ অপূর্ব বস্তুর দর্শনার্দির অভিলাব। 
যে গুহে সেই কৌতুক-বিষয় সমুদায় অর্থাৎ অপুর্ব দুর্গত সামী মক 
বিদ্যমান থাকে, তাহার নাম কৌতুকাগার | 

1 এই সর্ধত-শ্রেণী দেরাছুন্, সমু'র ও হুসিয়ার-পুর প্রদেশে বিদামান 
ব্হিয়াছে। 



মহাকৃণ্্, মহাপশ্, অতিকায় হস্তী প্রভৃতি। ন৩ 

»... কিন্তুপে এটি প্রস্তরীভূত হইল, তাহা এখন তোমাদের 
জানিতে অভিলাষ হইতেছে তাহার সনেহ নাই। সে বিষয়ের 
বিবরণ করি, শ্রবণ কর। এ কচ্ছপটির মৃত্যু ঘটিলে, উহা! 
জলযুক্ক' স্থানে পতিত ছিল । ক্রমে উহার অক্জ নকল শিথিল 
হইয়া যায় এবং উহার শরীরে কুদ্র ক্ষুদ্র কণা সকল ম্মলিত 

হইয়া নির্খঠত হইতে থাঁকে। সেই জলে প্রস্তর বা অগ্ত খনিজ 
'বস্তর সুষ্ হুক্্ম কণ। সমুদায় মিশ্রিত ছিল। উহার শরীরের অস্থি 
প্রভৃতির কণ! সমুদায় নির্থত হইয়। যেমন শরীর মধ্যে ছিদ্র 

হইতে লাগিল, এ গ্রস্তয়াদির কণা তাহাতে প্রবেশ করিয়া 
সেই সমস্ত হুস্ম ছিদ্র পূরণ করি ফেলিল। এই রূপে সমগ্র 

শরীরটি প্রস্তরময় হইয়া গেল। এখন ভাবিয়া দেখ, কৃর্মমটির 
যেমন আকার তেম়নই আছে, কিন্তু উহার শরীরের কশীমাত্রও 

উহাতে বিগ্ভমান নাই। অগ্গি প্রভৃতির কণা সমুদাক় ক্রমে 
ক্রমে অন্তরিত হইয়! গিয়াছে এবং প্রস্তর বা খনিজ বস্তুর 

অপুপুপ্ত আসিয়া সে সমুদায়ের স্থান অধিকার করিয়া অবস্থিত 

হইয়াছে।* কি জন্ত, কি উত্ভিদ, ষত বন্ত প্রস্তরীভূত হয়, 
সকলই এইরূপ। দেখ, কেমন সহজ প্রণালীতে কিরূপ অদ্ভুত 
কার্ধ্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। উল্লিখিত মহাকৃর্ম এইরূপ 
প্রস্তরীভৃত হইয়! না থাকিলে, কন্মিন্কালে ষে ভূমগ্লে তাদৃশ 
প্রকাণ্ড কচ্ছপ বিদ্কমান ছিল, ইহ! আমরা কদাচ জানিতে 

পারিতাম না । নান পর্বতে তৃরি ভূরি ভূচর, খেচর ও জলচর 

জন্তর প্রস্তরময় পঞ্রর বা তাহার খণ্ড বিশেষ দেখিতে পাওয়া 

যায়, ঠৈই সমুদ্ায়ই এইরূপে প্রস্তরীভূত হঈয়াছে। এখন 

তোমাদিগকে এ বিষয়ের স্থল তাৎপর্য মাত্র বলিলাম । 



৯৪ চারুপ'ঠ। 

বালকগণের শিক্ষা পুস্তকে যতটুকু বিশেষ করিয়া বলা সম্ভব হয়,” 

কিছু পরে এ প্রবন্ধের মধ্যেই তাহ! দেখিতে পাইবে । 
এখন জিজ্ঞাসা করিতে পার, এঁ কৃর্মটি যদি জল-মধ্যে থাকিয়া 

প্রস্তরীভূত হইয়া! থাকে, তবে উহা! 'পর্ধতের মধ্যে কিরূপে 

সম্নিবিষ্ট রহিল? এটি একটি অদ্ভুত কথা, তাহ! শ্রবণ 

কর। পৃথিবীর যে কত পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে, তাহ! 

মনে করিলে বিশ্ময়াপন্ন হইতে হয়। এখন যে সকল, 

স্থানে বিস্তৃত বাজ্য, জনাকীর্ণ নগর ও উচ্চ উচ্চ পর্বত 

দেখিতে পাওয়া যায়, এক সময়ে তাহারও প্রচুর ভাগ সমুদ্র 
গর্ভ ছিল। ভূতলে, ভূমি-গর্ভে ও উন্নত পর্বতে শঙ্খ, শন্ুক, 

প্রবাল, মত্স্তাদি জল-জন্তর রাশি রাশি প্রস্তরীভূত অস্থিপঞ্জর 

প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ৭ 

এই যে ইযুরোপ ও আমেরিকা খণ্ড এখন সর্বপ্রধান নর- 

কুলের নিবাস ভূমি এবং পরমাডূত বিগ্ভা বুদ্ধি ও সাতিশয় সখ 

সভ্যতার আধার স্থল হইয়াছে, সেই ইয়ুরোপেরও প্রায় সমগ্র 
ভাগ ও সেই আমেরিকারও প্রচুর অংশ সুবিন্তত 'সমুদ্র-গর্ডে 

নিহিত ছিল।  স্পেন*দেশ ইঘুরোগীয় সমুদ্রের পশ্চিম সীমা, 
ইউরেল্ পর্বত পূর্ব সীমা এবং ইংলও ও সুইডেন প্রভৃতি উত্তর 

সীমা ছিল। ইহার সর্ধ স্থানেই সামুদ্রিক জন্তর প্রস্তরীভূত 

অঅ প্রভৃতি দ্রেখিতে পাঁওয়া ধায়। এই :য হিমালয় পর্বতে 

উল্লিখিত মহাকৃম্্ প্রাপ্ত হওয়া গিগ্াছে, তাহাও এক সময়ে 
সমুদ্র-বিশেষ ছিল। হিমালয়ের মধ্যে ১৮০০ আঠার শত ফুট 

উচ্চ পর্য্যন্ত নান! স্থানে নানাবিধ সামুদ্রিক অন্তর প্রস্তরীভূত 

অংশ নমুদায় দেখিতে পাওয়া বায়। ভারতবর্ষের পৃর্বদক্ষিণ 



মহাকুর্্, মহাঁপশু, অতিকায় হস্তী প্রভৃতি। ৯৫ 
পশলা পল পা সা পপ শন শত পা ৮ ০ পপ পক পাপী শিপ ভিল পিপিপি পাপা পাশপাশি পি পি “কি 

সথণ্ডে ফেসমুদ্রজাত চাখড়িপর্বত বিগ্কমান আছে, হিমালয় শ্রিণীর 

অন্তর্গত খন পর্ধবতেও তাহা দৃষ্ট হইয়া থাকে। বিশিষ্ট বিশিষ্ট 

প্রমাণ পর্যালোচনা দ্বার! এইরূপ বিবেচিত হইয়াছে যে, এক্ষণে 

হিমাঁলয় শ্রেণী যে স্থানে ব্যাপিয়। রহিয়াছে, অতি পূর্বে যখন 
সেই স্থানে সামুদ্রিক পদার্থ সমুদায় সঞ্চিত হয়, তাহার পর এক 

সময়ে তথায় জল-পরিবেষ্টিত দীর্ধাকার দ্বীপ-শ্রেণী বিদ্যমান 

ছিল। তোমরা ভূগোলে পিরেনীজ, আল্লস্ ও এন্ডিজ নামক 

পর্বতের বিষয় পাঠ করিয়াছ। তাহাতেও বাশি রাশি 

সামুদ্রিক জন্তর আকার বিষ্মান রহিয়াছে । যে অপরিমেয 

বস্ত্-রাশি এক সময়ে সমুদ্র-জলে নিমগ্ন ছিল, তাহা এত উর্ে 

উখিত হইয়া রহিরাছে। ভয়ানক পরিবর্তন ! ভয়ানক পরিবর্তন ! 

ভয়ানক পরিবর্তন! , 

একথা শুনিয়া" তোমাদের কৌতুহল অধিকতর উদীপ্ু 

হইল তাহার সন্দেহ নাই। যে স্থান হ্দ বা সমুদ্রগভ 

ছিল, তাহা কিরূপে উচ্চ উচ্চ পর্বতাদি হইয়া উঠিল, তাহ 
জানিবার" জন্ত তোমাদের অন্তঃকরণ ব্যগ্র হইতেছে বোধ হয়। 

সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর। উল্লিখিত পর্বত সমুদায়কে 

জলজ পর্বত বলে। এ সমুদ্ায় জলেতেই জন্মিয়াছে। জোতো- 

জলে যে* সমস্ত কর্দমাদদি মিশ্রিত থাকে, কুত্রাঁপি স্রোত মন্দ 

, হইলে তাহা ক্রমে ক্রমে নিয়ে পতিত হইয়া যায়। চলিত 

ভাষায় ইহাকে পলি পড়া বলে। মনে কর, এই প্রকারে এক 

পর্দা পলি পড়িপ, কিছুকাল পরে তাহার উপর অপর এক পর্দী, 

কিছু দিন, পরে তদুপরি আর এক পর্দা। এইরূপে পরে পরে 
সহত্র সহজ ও লক্ষ লক্ষ পর্দা পড়িয়া গেল। বাঁস্তবিকও এই 



পাপী সদকা শাসন 

প্রকার ঘটিয়! থাকে । নদী প্রভৃতির জলপ্লাবনাদি দ্বারা এক » 
এক বারে যত পলি পড়ে, তাহাতে এক এক পর্দা হয়। এমন 
কি, প্রাত্যহিক জোয়ার ভাটার দ্বারাও এরূপ ঘটিয়৷ থাকে । 

একবার পলি পড়িয়া কিছুকাল বিশ্রাম যায়, পরে স্রোত. 

বিশেষ দ্বারা পুনর্ধার মৃত্তিকাদি আনীত হইয়া ভাহার উপর 

পতিত হয়। ইহাতেই ভিন্ন ভিন্ন পর্দা হইয়া থাকে। এই 
পার্দীকে স্তর বলে। এইরূপেই বাঙাল দেশের সমস্ত সুন্দরবন, 
ভূমি উৎপন্ন হইয়াছে। অগ্ভাপি প্রতি বংসর গঙ্গা-আোতে 

হিমালয়াঁদির কিয়দংশ ক্ষয় ও বহন করিয়া! বঙ্গীয় উপপাগরে 

স্বাপন করিতেছে ও তথায় সেই সমুদায় উল্লিখিত রূপে 

উপযুপরি স্তরীভূত হইয়া রহিয়াছে। হয়তো, উত্তরকালে 

তাহা হইতে দ্বীপ বা মহাদ্বীপ প্রস্তুত হইবে। সকল স্তর সমান 
নয়; কোন কোন স্তর সমধিক শুক্র ও ফোঁন কোনটা অনেক 

শথুল দেখিতে পাওয়া যাঁয়। আমরা ষে স্্টে ব্যবহার করিয়া 

থাকি, তাহ! কুক ত্তরের প্রস্তর এবং অতিশয় হুক শুক্র 

কণাবিশিষ্ট মৃত্তিকায় প্রস্তুত হইয়াছে । উপযুপরি 'বিন্তস্ত এই 
সমস্ত শুর সমবেত হইয়া ঘে সমুদয় পর্বত উৎপন্ন হয়, 

তাহাকে স্তরীভূত পর্বত কহে। পৃর্বোক্তরূপে পলি পড়িবার 

সময়ে তাহার সহিত নানাগ্রকার জন্ত, কাঠ, পত্রাদি প্রোথিত 
হইতে থাকে । সেই পলি অর্থাৎ মৃত্তিকা! বালুকাদি কালক্রমে 

কঠিন হইয়! প্রস্তর হয় * এবং তাহার অন্তর্গত জন্ত-পঞ্জর " 

প্রভৃতি অন্নে অন প্রস্তরীভূত হইয়। তাহার মধ্যে নিবেশিত 

* উপরিস্থিত দ্রবোর তার অর্থাৎ চাঁপ এবং বিশেষ বিশেষ যে 

পরস্পর সংযোগাদি হ্বারা কঠিন হয়। 



মহাকৃর্ম্ন মতাঁপশুু, ক্মতিকায় তত্তী প্রভৃতি । ৯৭ 
০. পপ আজমল শা, পপ পাপ পপ সপ সী ক ১ পিপিপি সপ সত শা 

-থাকে ।, পরে পৃথিবীর গভান্তরস্থ অধির তেজে সেই সমস্ত 

উৎক্ষিপ্ত হইয়া! স্ফীত ও উচ্চ হয়। পথিবীর অভ্যন্তর ফ্ষিন্ধপ 

অগ্নিময় ও দেই অগ্নির ক্রিয়াই বা কিরূপ. এই পুন্তকের 

প্রথম ভীগের অন্তর্গত আগ্নেয়গিরি বিষয়ক প্রবন্ধে তাহা পাঠ 

করিব থাকিবে । 

পরী সমস্ত জলজ পর্ধতের মধ্যে কেবল জলচর জন্ত থাকে 

এমন নক) অনেক তৃচর জন্ত ও স্থলজ বৃক্ষাদিও প্রস্তরীভূত 
দেখিতে পাঁওয়। গিয়াছে । সেই সমুদ্বায় নানা কারণে জল-মধ্যে 

পতিত ও আত দ্বার! এক স্থান হইতে অন্য স্বানে নীত হইয়া 
কঙ্দম রাশির মণ্যে প্রোথিত হয় এবং সেই স্থানে পুর্কোক্ররূপে 

প্রস্তরীভৃত হইয়া সন্নিধিষ্ট থাঁকে। এরই নিমিস্ত এক 
পর্বতের এক স্থানেই স্থলচর ও জলচর জন্ত এবং স্থলজ ও জলঙ্ 
উদ্ভিদ একত্র বিমিক্রিত দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি, এক 

স্থানেই কতক সামুদ্রিক, কতক নদীজাত, কতক হদ-স্থিত ও 

কতক কতক স্থলচব ন্থ প্রস্তরীভূত হুইয়া অবস্থিত রহিয়াছে । 

যে শিবান্জিক পর্বতে পূর্বোক্ত মভাকুন্ম ভিল, ডাক্তার ফল্কনর 

ও কণেল কটুলি এ পর্বত হইতে পাঁচ প্রক্কার হস্ডা, জ্রলহস্তী, 
উষ্, অষ্টাচ, জিরাভ,, কুস্ভীর, বানর ও নান! প্রকাত্ শুক্তি শন্বক 

প্রভৃতি আনেকগু/ল প্রস্তরীভূত জন্থ প্রাপ্ত হন, খঁ মহাকচ্ছপের 
.অস্থিও তাহারই অগ্তর্গত ছিল। এঁ সকল জন্বজাতির মধ্যে 

' উল্লিখিত হস্তী, জলহস্তী প্রভৃতি একেবারে লুপ্ত হইয়। গিয়াছে । 

_জল-যুক্ত স্থানে জন্তু ও বৃক্ষ লতার্দি কিরূপে প্রস্তরীভূত হয়, 

পুর্বে অতি সংক্ষেপে অবগত করিয়াছি । শিগুগণের বাঙ্গাল! 

শিক্ষা পুস্তকে যতটুকু বিশেষ করিয়া বলা সম্ভব, এখন বলিতেছি। 

নি 



৯৮ চারুপাঠ। | 
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কোর্ন অনাবৃত স্থানে পতিত থাকে, তাহা হইলে রৌদ্র, বৃষ্টি ও 

বায়ুর শক্তিক্রমে তাহ! শটিত হইয়া যাঁয় ইহা! সচরাচরই দুষ্ট 
হইয়া থাকে! যদি তাহা জলমগ্র থাকে, তবে, ক্রমে ক্রমে 
বিকৃত হয়। আর যদ্দি মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত থাকে, তবে 

তদপেক্ষাও অল্পে অল্নে বিকার প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় তাহ 

শটিত বা বিকৃত হইবার সময়ে, তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা সকল. 

যেমন নির্গত হইয়া ছিদ্র হইতে থাকে, তাহার পাশ্খববন্তী জল- 

মিশ্রিত প্রস্তর বা খনিজ বস্তর তাদৃশ সুক্ষ কণা তাহাতে প্রবিষ্ট 
হইয় ছিদ্র পূরণ করিয়। ফেলে। এইরূপে সেই জন্তর সমুদায় 
ংশ ক্রমে ক্রমে বহির্গত হইয়া যায় এবং প্রস্তর বা খনিজ 

দ্রব্যের কণা সমুদ্রায় আসিয়া তাহার স্থান .অধিকার করে। 
অনেক স্থলে জন্তর আকারমাত্র থাকে, কিন্ত তাহার শরীরের 

' কণামাত্রও বিছ্ধমান থাকে না। মহাকৃর্মের প্রস্তরাভবন 

বর্ণনার সময়ে এ বিষয় একবার উল্লেখ করা গিয়াছে । সকল 
স্থলেই যে এইরূপ ঘটে তাহাও নয় ; কোন কোন স্থলে তাহার 

অস্থি প্রভৃতির কোন কোন অংশ বিকৃত না হইয়া!  প্রস্তবীভূত 
ংশ জমুদায়ের সহিত মিশ্রিত রহিয়া যায়। পণ্ড, পক্ষী, 

মতস্তাদি জন্ত যেরূপে প্রস্তরীভূত হয়, বৃক্ষ, গুলু,' লতাদি 

উদ্তিদও অবিকল সেইরূপে হইয়া থাকে । অনেক পর্বতের 

প্রস্তর মধ্যে /বুক্ষ পত্রাদির অবিকল আকার দেখিতে পাওয় 

ষায়। তাহাও পূর্বোক্ত প্রকারেই প্রস্তরীভূত হইয়াছে তাহার 

সন্দেহ নাই। ' 
জন্বর শরীর প্রস্তরীভূত হইবার পূর্বে তাহার কতক অংশ 



মহাকৃর্্ম, মহাপশু, অতিকায় হস্তী প্রসৃতি। ৯৯ 

ঘাত প্রতিঘাত দ্বারা নষ্ট, কতক বা শটত এবং কতক বা 
অন্তরূপে ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে পারে। এই নিমিত্ত অনেক স্থলে 
তাহাদের প্রস্তরীভূত শরীর বা অঙ্গ সমুদায় অসম্পূর্ণ দেখিতে 

পাওয়া যায়। অন্তান্ত অংশ শটিত বা নষ্ট হইলেও, অস্থি, 

নন্ভাদি কঠিনতর় অংশ সমুদায় অধিক কাল স্থায়ী হয়। 

হ্থতরাং ক্রমে ক্রমে প্রস্তরীভূত হইতে পাবে। এই নিমিত্ত 
প্রস্তরীভৃত পঞ্র, মন্থি-খণ্ড, শঙ্খ প্রভৃতিই অধিক দু হইয়া 

থাকে। 

* এইরপে প্রস্তর়ীভূত বিলুপ্ত জন্থ সমুদায়ের আকার স্থানে 
স্থানে বিগ্যমান আছে বপ্িয়াই, আমরা তাহাদিগের বিষয় 
জানিতে পারিতেছি। কেবল মহাকৃম্ম নয়, পূর্বকালে এক্ষণ- 
কার অপেক্ষায় এমত কত বৃহৎ বৃহৎ পশ্ড ছিল কি বলিব? 

ভারতবর্ষার কৌতুধাগারে উল্লিখিত নহাকৃর্মের কিছু পশ্চিমে 
একটি সুদীর্ঘ পস্তর প্রস্তবাভৃত পঞ্জর দেখিতে পাইবে । তাহার 

নাম মহাশতু | সেটি আমার হস্তের প্রায় ১৪ চৌদ্দ হস্ত দীর্ঘ। 

'নাম্নে তাহার চিত্রপট প্রকাশিত হইতেছে, দৃষ্টি কর। 

দক্ষিণ আমেরিকার পতিত ভূমির নি়ভাগে সেই পঞ্জর 



১০. চাকপাঠ 
শীল পাপা পাপী পাস পি ৭ পপি 

প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গঠন-প্রণালী দেখি 

বোধ ছয়, সেই জাতীয় পশ্তগণ পাতা লতা ভক্ষণ করিয়া 

থাকিত। তাহাদের দপ্ট-বল ছিল না; বিশেষতঃ সম্মুখের 

দত্ততো একটিও ছিল ন! : স্রতধাং তাহার! কঠিন দ্রব্য তক্ষণ 

করিতে সমর্থ হইত ন! বলিতে ভয়। ই শ্কানে মহাপশুর সমভি- 

বাহারে তাহার অনুরূপ অনেক প্রকার বৃহৎ বৃহৎ পশুর 

প্রস্তরীভূত পঞ্জর প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে । সে সমুদায় জন্তু এখন 

একবারে লুপ্ত হইয়াছে, আর জীবিত দেখা যায় না। 

অতিকায় হস্তী। 

একটি প্রকাণ্ড বিলুপ্ত হস্তার অস্থি পঞ্রের প্রতিরূপ দেখ। 
ইহার নাম অতিকায় হস্তী। ইয়ুরোপের উত্তর খণ্ডে এই 
পশুর বিস্তর বিস্তর প্রস্তরীভূত ও অপ্রস্তরীভৃত পঞ্জর, অস্থি, 
দস্তাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়। এমন কি বিলুপ্ত পশুগণের মধ্যে 
ইহার অবয়ব যেমন সম্পূণ দেখিতে পাওয়। গিয়াছে, এমন আর 
ফোন প্র যায় নাই। কেবল পঞ্জর কেন, মাংস. বসা প্রভৃতি 



জা 

_.. মহাকৃর্্, মহাপশু, অতিকায় হস্তী প্রভৃতি। ১০১ 

মুদ্রায় অংশই প্রাপ্ত হওদা গিয়াছে। পূর্ব্ব পৃঠায় যে অতিকায় 
ইস্তিকঙ্কালের চিত্রপট প্রকটিত হইল, তাহ! সাইবীত্ধিয়ার 
অন্তর্থত অক্কৌল হ্ুদের তটে তৃষার-রাশিতে আবৃত ছিল। 
তাহারু এমন সম্পূর্ণ অবস্নব প্রাপ্ত হওয়া ধায় যে, মাংস, বসা, 

চম্, লোম প্রভৃতি কিছুই নষ্ট হয় নাই। বরফ দ্রব হইয়া 

গলে পর, কুন্ধুর, ভন্নুক, বুক প্রভৃতি তাহার মাংস ভক্ষণ 

করিয়া পঞ্জর পরিকার করিয়! দেয়। তাহার মন্তকট শুন্ক চর্ম 

মাবৃত এবং কেশ-গুস্থ সম্বলিত একটি কর্ণের অবয়ব সম্পূর্ণ ছিল। 

তাহার চর্মের চারি ভাগের তিন ভাগ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৬ 
১ম ধূসর বর্ণ, এবং ঈবৎ আরক্ত বর্ণ উর্মা ও কৃষ্বর্ণ কেশ দ্বার! 
মারৃত। এ সর্ধাবয়ব সম্পর হঙ্তিশবটি রুব-রাজ্যের রাজধানী 

পিউর্সবর়াতে নীত,হইয়া রক্ষিত হয়) অগ্ভাপি তথায় বিগ্বমান 
মাছে। উহা কিঞ্চিদূন ১১ এগার হস্ত দীর্ঘ এবং কিঞ্চিদধিক 

৬ ছয় হস্ত উচ্চ। উহার বক্রাকার ছুইটি দংগ্রা' অর্থাৎ বৃহৎ দন্ত 

প্রত্যেকে ৬ ছয় হস্ত ৮ আট অস্থুলি পরিমিত। 

কেবল এই একটি নয়, সাইবীরিয়! দেশের তুষাঁরময় নদী- 
গর্ভে এই জাতীয় অনেক পন্ড মাংস-চর্মাদি সম্বলিত প্রাপ্ত 

হওয়া গিয়াছে । অতি প্রাচীন মানব জীতীয়েরা ইহাকে 

সজীব দেখিয়াছিলেন ; তদনন্তর এই জাতি লুপ্ত হইয়া! যায়। 

ইংলও ও ইযুরোপের অন্য অন্য অংশের গহ্বর বিশেষে" ও 
' কঙ্করময় স্থানে মনুষোর অস্থি ও মন্ুযা-নিশ্মিত গ্রস্তর-সামগ্রার 

সঙ্গে এই জাতির পঞ্জরথও সকল দৃষ্ট হইয়াছে। 

এস্থীলে এই অতিকায় হস্তী ও চুচুকদন্ত হস্তীর সর্বাবয়ব 
সম্পন্ন শরীরের সম্পূর্ণ প্রতিরূপ একত্র প্রদর্শিত হইতেছে! 



১৯২ চাক পাঠ । 
পেস্ট এল শা পপ পরী সা 

টপ পিসি 

পূর্বে অপর এক প্রকার হস্তী ছিল, তাহ *প্রা অতিকায় 
হস্তীর দত্ত অপেক্ষা9 দীর্ঘ। ভারতবলীয় কৌতুকাগানে প্রবেশ 
করিয়া! বাম দিগের প্রকোষ্ঠে গমন করিলে দেখিতে পাইবে, 
অনেক প্রকার লুপ্ত হস্তীর করে।টি, দস্ত ও অস্থি বিশেষ অথরা 

সেই অমুদায়ের প্রতিমূর্তি বিগ্মান রহিয়াছে। দেই সমস্ত 
হস্তীব্র মধো এক প্রকারের নাম ্স্তিগণেশ । তাহার ছুই পাশের 
ছুইটি দংস্া প্রকাগ্ড। প্রত্যেকে তিন গজ চব্বিশ বুরুল 
অর্থাৎ সাত হস্ত আট অঙ্কুলি প্রমাণ দীর্ঘ। ইঁ দত্তের মূল 
ভাগের বেড় পক়্ত্রিশ বুরুল অর্থাৎ প্রায় ছুই হস্ত। উ দস্ত 
মূলদেশ হইতে, ক্রমশঃ কিছু বঞ্ক হইয়া গিয়াছে। এই অতি 



".. মভাকৃর্্ম, মহাপশ্ড, অতিকায় হস্তী প্রভাতি । ১০৩ 

অদ্ভূত হস্তিগণেশের করোটি ভারতবর্ষের অন্তর্গত শ্িবালিক 

পর্বতে পাওয়া যায়। যে উপত্যক। ভূমির মধ্য দিয়াথ্ঘম্ম্দ। 

নদী প্রবাহিত হুইফাছে.তথায় এক প্রকার লুপ্ত হস্তীর করোটি, 
দত্ত ও বিশেষ বিশেষ অঙ্গের অস্থি প্রাপ্ত হওয়া! গিয়াছে । 

উল্লিখিত প্রকোন্ঠের পশ্চিম পার্খে সেই সমুদায়ের কিয়দংশ 
অবিকল ও অপর কিয়দংশের প্রতিমূর্তি সঙ্জীভৃত করিয়া রাখা 
হইয়াছে । এই হস্তীর নাম নার্দিক হন্তী। ইহা এক্ষণকার 

জীবিত হল্তীর অপেক্ষা উচ্চতর চিল। এ্রস্থানে আরও কত 

প্রকীর হম্তী প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ জন্তর কপালাদ্ধি দেখিতে পাইবে, 

সে সমুদায়ই লুপ্ত হইয়়াছে। 
পূর্বব পৃষ্ঠায় যে চুচুকদস্ত হস্তীর প্রতিরূপ প্রদর্শিত হইল 

তাহাও এক প্রকার বিলুপ্ত হস্তী। তাহার বিস্তর বিস্তর 
রস্তরীভূত অস্বি-পুষ্টর আবিষ্কৃত হইয়াছে । তাহাদের দত্তের 
অবয়বদৃষ্টে বোধ হর, তাহারা বৃক্ষের পত্র পল্পবাদ্ি ভক্ষণ 
ক্রিয়া! জীবন ধারণ করিত । সেই পশ্তর কেবন একটি জ;তি 

চিল এমুন নয়) ইযুরোপ, আসিয়া এবং আমেরিকার নানা 

স্টানে একাদশ বা দ্বাদশ জাতি দেখিতে পাওয়া গিয়াছে । সে 

সকলই একেবারে ধ্বংশ পাইয়াছে। একটিও আর জীবিত 

নাই। পৃথিবীর কতই পরিবর্তন ঘটিকাছে ও কতই ঘটতেছে। 

ইহার আদ্যন্ত কে নিরূপণ করিতে -পারে ? 

তর 



শা পিপিপি পিন 

১০৪ চারুপাঠ। 

দিগদর্শন বৃক্ষ । 

উত্তর আগেরিকার পশ্চিম ভাগে একটি অদ্ভুত বৃক্ষ আছে 

তাহার নাম দিগ্দর্শন বৃক্ষ । তাহার পত্রের একটি প্রান্ত 

রক্ষিণাভিমুখে ও অপরাট উত্তরাভিমুখে থাকে এবং তাহার এক 

পুষ্ট পূর্র্ব ও অপর পৃষ্ঠ পশ্চিম দিকে অবস্থিত হয়। ঘোর 

মন্ধকারময় রাত্রিকালেও পথিকেরা তাহার দ্বারা দিক্ নিরূপণ 

করিয়া চলিতে পারে । যদি কুত্রাপি মালোকাভাবে কিছুমাত্রও 

দেখিতে না পায়, তথাঁচ হস্ত গার! তাহার পত্র মাত্র স্পর্শ করিয়া 
জানিতে পারে, কোন্ দিক উত্তর, কোন্ দিক্ দক্ষিণ, কোন্. 

[দিক্ পূর্র্ব ৪ কোন্ দিক্ বা পশ্চিঘ। হাহাদের পক্ষে এটা 

নাধারণ উপকারের বিবয় নয়। নভোমগুল মেত্মালায় আচ্ছন্ন 

ও ভূমিতল নিবিড়ান্ধকারে আবৃত হইলেও সেই বৃক্ষের গুণে 

দিগন্রম নিবারণ হইতে পারে। 
হু-মগুলে কত অছুত বস্তই দেখিতে পাওয়। যায়। এদেশীয় 

্যমুখী পুস্প বৃক্ষের বিষয় অপর সাধারণ সকপেরই বদিত 

আছে তাহার সন্দেহ নাই। কলিকাতার নিকটস্থ অনেকানেক 

শোভনোদ্যানে * শীতকালে লুপিন নামে একরূপ পুপ-বৃক্ষ 

জন্মে, তাহার পত্র-গুস্গুলি প্রভাত কাল হইতে প্রদোষ কাল 

পর্যন্ত'নিয়তই সুর্ধ্যাভিযুখে মাবর্তিত হইতে থাকে। 

পপ” পপ শপ জীপ পপ শপ পা পা পা আপা পপ 

* যে উদ্যানে কেবল পুপ্প-বৃক্ষের ন্যায় অন্তান্ শোভাকর বৃক্ষ, 
লতাদিরও পরিপাটা দ্বারা শোভ। প্রদর্শিত হয়, তাহাকে শোভনোদ্যান বলে | 



তুষার-শ্রাম | ১৩৫ 

তৃষার-গ্রাম। 

( বরফ পল্লী।) 

লোকে কেবল বরফ আহার ও ওষধার্থ ব্যবহার করে এমন 

নয়, তাহাতে বাস-গৃহ নির্মাণ করিয়া তন্মধ্যে বাস করে। 

.কাপ্েন পেরি সাহেব গ্রীন্লগবাসীদ্িগকে শীতকালে তুষার- 
গৃহে তৈজস-পাত্র ও স্ত্রীপুত্র লইয়া! বাস করিতে দেখিয়াছেন । 

এ সকল গৃহ নির্মাণ করিতে হইলে বরফ ভিন্ন অন্ত কোন বস্তু 

আবশ্তক করে না। এ অঞ্চলে যে স্থলে নদী বিশেষের উপরি- 

ভাগ জমিয়া কঠিন অর্থাৎ তুষার-শিলায় পরিণত হইপ্লাছে, 

তাহারা তুষার-গৃহ নির্মাণার্থ সেইরূপ স্থান মনোনীত করিয়া 

লয়! সেই কঠিন' ববফ খণ্ড খণ্ড করিয়া বড় বড় টালির মত 

করে এবং গৃহের চতুদ্দিকের আয়তন গোলাকার করিয়া সেই 

সমস্ত তৃষার-খণ্ড দ্বার) প্রাচীর ও ছাদ প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হয় । 

গৃহ-নির্দা্ণ সম্পন্ন হইলে, তাহার ছিদ্র সমুদায় রোধ করিবার 
উদ্দেশে, তাহার উপর কিছু কিছু বরফ ছড়াইয়। দেয় এবং ছুরিক' 

দ্বারা এর তুষারময় প্রাচার ভেদ করিয়! দ্বার ও গথাক্ষ করিয়া 

থাকে। পরে তুবারময় শব্য। প্রস্তুত করে। শরীরের উত্তাপে 

তাহা দ্রব না হয়, এই নিমিত্ত তাহার উপর কতকগুলি কণ্ঠ 

বিস্তৃত করিয়া রাখে । এ শয্যার উভন্ন প্রান্তে দীপ রাখিবার 
জন্য এক একটি তৃষার-্তস্ত নির্মাণ করে। অবশেষে গৃহ দ্বারের 
সম্মুখে তুষার বারা এক একটি দ্বারমগ্ুপ অর্থাৎ বরফের দাওয়া 

প্রপ্তত করিয়া লয়। 



১৬ চারুপাঠ। 

ই সমস্ত গৃহ গোলাকার। উহা ন্যুনাধিক ৫ পাচ হস্ত, 
প্রমা?ওচ্চ এবং দেখিতে গুশ্বজের মত। গৃহের বেড় ন্যুনাধিক 
২৫ পঁচিশ হস্ত এবং প্রাচীরের ভিত্তি ও ছাদের বেড় ২ ছুই কুটু 
পরিমিত। বরফের চাকুচক্যে এবং তাহাদের নির্মাণ-কৌশলে 

এ দকল গৃহ শ্বেত প্রস্তর নির্মিত গৃহ অপেক্ষা শত গুণে সুমৃত্ 

বলিয়! প্রতীয়মান হয়। তথায় এরূপ গৃহ কেবল ছুই এক খানি 

নয়; দেখিলে বোধ হয়, যেন এক এক খানি ধবলাঁকাঁর গ্রাম 

বসিয়া গিয়াছে। 

একে হিম-নিকেতন শ্রীন্লগু-ভূমি) তাহাতে ভয়ানক 
শীতকাল; তাহাতে আবার তুষার-গৃহে অধিবাঁস; ইহা। মনে 

হইলেও আমর! যেমন শীতে জমিয়া যাই বোঁধ হয়। 

উড্ভট্ীয়মান মৎস্য | 
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কেবল পক্ষা ও পতঙ্ে ৬াড়তে পারে এমন নয়; কতকগুল্ 

মতস্তও ইতত্ততঃ উড়িয়া যায়। . ইহাদের পৃষ্ট-স্থিত পাখন। এত 



উডভীয়মান মত্স্য | ১০৭ 

বৃহৎ স্ষে তদ্বারা ইহারা কিদ্বৎকাল শূন্যে অর্থাৎ ঝুুমধ্যে 
অবস্থিত হইয়া, সঞ্চরণ করিতে পারে । এই সমস্ত উড্ভীয়মান 
মতন্ত এক জাতীয় নয়; বহু জাতিতে বিভক্ত । ইহাদের 
শরীরও যত দীর্ঘ, পাখ্নাও প্রায় তত দীর্ঘ হয়। ইংলও ও 
স্কটূলগ্ডের নিকটে ভূমধ্যস্থসাগরে এবং আটলান্টিক মহাসাগরের 
উষ্ণ প্রধান অংশে ছুইটি জাতি সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে। 

, পৃথিবীর যে সমস্ত ভাগ অপেক্ষাকৃত উষ্ণতর, তাহাতে ন্যুন সঙ্খা। 
ত্রিশ জাতি দেখিতে পাওয়া গরিক়াছে। ইহারা! পৃথিবীর যে ষে 
অংশে অধিবাস করে, তাহ! অতিক্রম করিয়া অন্তত্র যায় ন1। 

ইহারা দলবদ্ধ হইয়া সন্তরণ করে। এক এক দলে কখন কখন 
শতাধিক মংস্তও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা এইরূপ সন্তরণ 
করিতে করিতে একেবারে একত্র জল পরিত্যাগ পূর্ব এক- 

মুখেই উড্ডীয়মান হইতে থাকে । উড়িতে উড়িতে কখন কখন 

অন্যুন ৪০* চারি শত হস্ত গমন পুর্ব্বক জলে পতিত হয়; হইয়া, 

পুনরায় উত্থান পূর্বক একত্র উভ্ভীন হইতে থাকে । ইহাদের 
এরূপ মনোহর উড্ডয়ন দর্শন করিয়া পুলকিত ও বিশ্ময়াপন্ন 

হইয়া যাইতে হয়। সমুদ্র হইতে ২* কুড়ি ফুটু পধ্যন্ত উর্ধে 

উখিত হয়, কিন্ত অনেক সময়ে তদপেক্ষ। জলের নিকট দিয়াই 

চলিয়া বায়। সচরাচর উল্ডীয়মান হইয়া জাহাজের.,উপরেও 

পতিত হয়। দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপ নিধাসীর। মুম্বা৫ু খাগ্য বলিয়। 

ইহাদ্দিগকে ভক্ষণ করে। 



১০৮ চাকুপাঠ। 
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পতঙ্গ ভূফ্ রুক্ষ । 

পশু-পক্ষ্যাদদি প্রাণীতেই বৃক্ষ লতাদির পত্র পল্লব প্রভৃতি 

ভক্ষণ করিয়া জীরন ধারণ করে ইহাই সচরাচর দেখিতে" পাওয়া 

যায়। কিন্তু অনেকানেক বৃক্ষেও প্রাণী ভক্ষণ করিয়া আপ- 

নাদের পুষ্টিসাধন করে, এইরপ দৃষ্ট হইয়া থাকে । পশ্চাৎ কয়েক 
গ্রকারের প্রসঙ্গ কর! যাইতেছে, পাঠ করিয়া দেখিলে চমতকৃত 

হইতে হয়। 

মক্ষিকাপাশ।--এই বৃক্ষ আমেরিকা থণ্ডে জন্মে। ইহার 

পত্রের উপর পৃষ্ঠে ছয়টি তন্ত অর্থাৎ শুয়! সাছে; পত্রের এক 

অদ্ধীংশে তিনটি এবং অপর অর্ধাংশে অপর তিনটি । মক্ষিকাদি 

কোন দ্রব্য তাহা স্পর্শ করিলে পত্রটি মুদিত হইয়! যায়; 
কেধল ;জল-ম্পর্শে হয় না। মুদ্িত হইলে, তাহা জীবের 

'পাকস্থলী-শ্বরূপ হয় । মনুষ্যের পাকস্থলীতে "যমন অজস্র 

নিগত হইয়া! অন্ন পরিপাক করিয়া! দেয়, ওঁ পত্রেও অবিকল, 

সেইরূপ ঘটিয়া থাকে । এ্ঁমুদিত পত্রের মধ্যে একরূপ অল্নরস 

নিঃস্ত হয় এবং তন্বারা উহার ভক্ষণীয় মক্ষিকাদি জীর্ণ হইয়া 

যায়। হইলে পর, এঁ পত্র পূর্ধবৎ বিস্তৃত হইয়া থাকে । যে 

সকল পত্রে অধিক পরিমাণে, অর্থাৎ ঘন ঘন, পতঙ্গ ভক্ষণ 

করে, তাহা শীঘ্র আর যুদিত হম্ব না। একটি গ্রন্থকার কৌতুক 
করিয়া বলেন; এরূপ করিলে মক্ষিকাপাশ অপবিমিত ভোজী 



পতঙ্গ-ভুক্ বৃক্ষ ।' ১৩ 

মনুষ্ঠের' স্তায় অজীর্ণ রোগে আক্রাত্ত .হয়. এবং ০০২ 
তাহাতে একেবারে মরিয়াও যার। 

ঞলডোবেওা।-__-অনেকগুলি - জলজ উত্ভিদেরও এই গুধ 

আছে। ইয়ুরোপীয় ভাষায় তাহার অনেকগুলি জাতিকে 

এল.ড্োবেগ্ডা! বলে। তাহার মূল নাই? কেবল অলেই 
অবস্থিতি করে। মক্ষিকা-পাঁশের ন্যাপ তাহারও পত্রে কতক- 

গুলি তন্ত' আছে। অন্ত বস্ত স্পর্শ হইলেই, পত্রগুলি মুক্রিত হয় 

এবং তাহাত এক প্রকার রস নির্গত হইয়া! এঁ বস্তকে জীর্ণ 
করে। জীর্ণ হইলে পর, তাহা বৃক্ষ-মধ্যে শোষিত হইয়া যায় । 

ইউটি,কিউলেরিয়া ।-__ব্রিটিস, দ্বীপে ইউটি.কিউলেরিরা নামে 
“অপর কতকুলি জলঙ্ উত্ভিদ্ আছে, তাহাও পতঙ্গনীবী । সে 

১৬ 
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রি বলেই জন্মে ।. তাহাতে পতক্ষ প্রসৃ্তি 

ধর্িবার যে কৌশল আছে, দেখিলে- চতবত হাইতে- কব") 
অনা র:পত্রগুলি অতি সু্গ কুক্ম ভাগে সিভিক ।: তাহার মধ্যে 

মধ্যে এক একটী স্থলীআছে। সেইস্থলীগুলি জলচক্ষ পতজামি 

ধরিষার এক. একটা কৌশলল-যন্ত্র বিশেষ । পুর্ব পৃষ্ঠায় একটা 
শাশবাকপ্রত্তিরপ প্রদর্শিত হইতেছে, দেখিলেই ভাবন্রহ্. হইবে । 

লেই স্থল গঁবেশ কবরে এক একটী। কবাট অর; গেঁই 
কষ্ট ঠেসে ভিরের দিকেই উদবাটিত হয়। /তিজাদি 
দ্বার উদঘাটন করিয়া স্বলীর় মধ্যে গ্ররেশ করিলে আর বাকির 

হইতে পারে না। তথায় প্রাণত্যাগ করিলে পর, ক্রমে ক্রমে 
শটিত হইয়া শোধিত হইতে থাকে । 

দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত ব্রেজিল প্রভৃতি নান! স্থানে 

এই বৃক্ষের নান। জাতি আছে, সে সমুদায়ও উক্তরূপণ স্থলী দ্বারা 

সুক্্ু সুক্ষ জন্ত গ্রহণ করিয়। ভক্ষণ করে। 

ভূগর্ভস্থ হুদ ও অন্ধ মৎন্যা। 

চতুর্দিকে স্থলে বেষ্টিত স্বভাবজাত প্রশস্ত জলভাগকে 
জদ বলে এ কথা তোমর! ভূগোলের মধ্যে পাঠ করিক্নছ 
তাহার সন্দেহ মাছি” নদী সরোবরাদির- ভ্যান সে উদ পৃধিষীর 
পৃষ্টদৈশে খানকে! ইচ্ছা করি, সকলেই ভাই অরেশে 
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নঙিতে পা্।। আমি একটা অনুত হে বিধর় উধৃত, 
কৰিতেছি। শ্রবণ কর। €সটি পৃথিবীর গর্ভদেশে অবস্থিত, 
স্থতরাং অন্ধকারে আচ্ছর। না এনুযা, না! পম্ভ পক্ষী, ভঁচর 

খেচর কোন জীবেই এতকাল তাহা দেখিতে পায় নাই। 
আক্রিক। খণ্ডের অন্তর্শত আলজীরিয়। দেশের বিচিত্র জল- 
প্রপাতের: সমীপ-দেশে সেইটা আবিষ্কৃত হইয়াছে। কতকগুলি 

খনিকর এন জলপ্রপাতের দিক একটা অতি বৃহৎ পর্বত 
ধণ্ড*কামানেক্সীর[র! উড়াইয়! দেখে, তাহার নিয় দেশে একটা 

স্থবিস্ৃত জলপথ একটি জ্পপূর্ণ গহ্ববে গিয়া মিধিত হইয়াছে: 
তাহার! এ জগ পথে অর্থাৎ ভগর্ভন্থির্ত নদী-বিশেধে একথার্মি 
সামান্টী নৌকা আরোহণ পূর্বক দীপ জালাইয়া চলিয়া গেল। 
কতক দূর গিক্সা দৃষ্টি করে, যেই নদী একটি হদে গিয়া প্রবেশ 
করিয়াছে । সেই হুদটি নির্মল জলে পরিপূর্ণ । তাহায় উপরে 
একটি ন্সাচ্ছাদন আছে। সেই ছাদ অত্যন্ত উচ্চ এবং এপ 
দ্রব্যে নির্শিতি ষে, তাহার বিচিত্র উজ্জল বর্ণ সমুদায় এ দীপের 

আলোকে জলিতে লাগিল। স্থানে স্থানে শী দ্রবোর বৃহৎ 

বৃহৎ শুস্ত আছে । দেখিলে বোধ হয়, উল্লিখিত ছাদ-রক্ষার্থে 

সে সমুদীয় গ্রস্ত হইয়াছে। তাহারা এরূপ চলিতে চলিতৈ 
সেই হের প্রীর্তে গিকা একটি প্রশস্ত গলপথ দেখিতে পায়। 

' টেই জলপথ দক্ষিণ দিকে গিক্সাছ্ে। বোঁধ হত, সেটি একটি 
পর্বতের সুদির্য গহবর-বিশৈষ 7: ততস্থ জঁলেন' কিয্দংপ: পূর্বক 
সুদের টিকে যায়। উল্লিখিত খমিফরের। এ্রহীরপে গেই হের 
উতলা দিদা যেন গমন করিতে লীর্গিল, তাহীদৈর ' নৌকার 

চুর্দিফে কতকগুলি নংস্ত আপিয়া উপস্থিত ইইরতে খাঁকিপ, 
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তা সেইগুলিকে ধত করিয়া সঙ্গে লইয়া আইলে ।” দেখুলি 
পরায়ই অন্ধ। হ্্দটি যেমন নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন, নেই 
হুদবাসী জীবগুলিও তাহার উপযুক্ত অধিবাসী । 

আত্ম-গ্লানি | 

আত্ম-গ্রসাদ্দ যেমন পুণ্যের অবশ্রপ্ভাবী পুরস্কার, আত্মগ্ানি 

ও গতানুশোচন! সেইন্সপ পাপানুষ্ঠানের গুকতর প্রতিফল । 
যখন কোন দুর্দান্ত নিকট প্রবৃতি প্রবল হইয়৷ ধর্ম-প্রবৃতি 

সমুদ্ায়ের অবাধ্য হইয়া উঠে, তখন আমরা* তাহাকে চরিতার্থ 
করির়! পাপ-পিঞ্জয়ে বন্ধ হই। তৎকালে ধর্শ-প্রবৃত্তি সমুদয় 
উচ্চৈঃম্বরে নিবারণ করিলেও আমর! তাহাতে শ্রুতি-পাত করি- 

না। কিন্তু রিপু সকল চরিতার্থ হইয়া অবিরাষে নিরিস্ত হয়, 
এবং তখন গতানুশোচনারপ অন্তর্দীহের উদ্রেক হইতে থাকে । 

তখন আপনার আম্মাই আপনাকে গুরুতররূপে তিরস্কার 

করিতে প্রবৃত্ত হয়। যিনি আপনার কুব্যবহারঘ্টুর্) কাহারও 

স্থখ-রত্ব হয়ণ করিয়াছেন, অথবা বলে ও কৌশলে কাহারও 

ধর্মরূপ বিগুদ্ধ-ভৃষণ ত্রষ্ট করিয়াছেন, তাহার চিত্ত-ভুমিতে তাহার 
মলিন মূ স্পষ্ট প্রকাশিত হইয়। তাহাকে ব্যাকুল করিতে 

থাকে । আমার দ্বারা অমুকের সর্বস্বাস্থ হইপ্বাছে,ব! অমুকের 
পরিবার চুর্পনেন্র কলঙ্কে কলগ্লিত হইয়াছে, অব" সংসারের 

 ছখনোত এতদুষ্ বৃদ্ধি হইয়াছে, সামি জন্ম-গ্রথগ না! করিলে 
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হুনতটি পাপ-প্রবাহ এক্ষণক্ষার অপেক্ষায় নন 

অন্্ীভৃত থাকিত, এরূপ শ্মরণ ও চিন্তন করা .ছঃসহ যা 

'বিষয়। যে ব্যক্তি এপ আলোচনা করির়! অন্তঃকরণ স্থির 

রাখিতে পারে, তাহার হ্বায় পাষাখময়, তাহার সন্দেহ নাই। 

যিনি কোন দারুণ দুশ্রবৃত্বিবশতঃ স্বকীয় নিফলক্ক শ্ুচাক্ু 

চরিত্রককুলক্কিত করিয়া প্রতারণা ও বিশ্বাস ঘাতকতা পূর্বক 

বেরি সাষান্ত ব্যক্তিকে অত্যন্ত ছুর্দশাপনন করিয়াছেন, 

উহার আধীরিক গ্লানি ও অন্ুতাপজনিত বিষম যন্ত্রণা চিন্তা 

করিলে সেই প্রতারিত ছুঃঘী ব্ক্কিরও দয়! উপস্থিত হয়। 

নিদ্রা যেমন পরিস্রাস্ত ক্লান্ত ব্যক্তির অবসন্ন শরীরে ক্রমে ক্রমে 

আবিভূ্ত হইয়া! তাহার অজ্ঞাতসারে অল্পে অন্নে নেত্র যুগল 

ভারাক্রান্ত ও *নিমীলিত করে সেই প্রকার পাপরূপ পিশাচ 

নিঃশবে পদ সঞ্চারণ পূর্বক অল্পে অল্পে অস্তঃকরণ আকর্ষণ 
করিয়া অবশেষে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া লয়। আমোদ 

যে সমুস্ত পাপের প্রত্যক্ষ ফল শ্বরূপ প্রতীয়মান হয় তাঁহারও 

প্রথম অনুষ্ঠান কালে & আমোদ প্রমোদের সঙ্গে সঙ্গে গ্লানি 
উপস্থিত হইয়। থাকে । বিনি শ্রদ্ধা! ও ঘত্ব সহকারে কিয়ৎকাল 

অবাধে এঞচপ পবিভ্রত্রত পালন পূর্বক, পরিশেষে রিপু 

বিষয়ের বশীভূত হইয়া, পাপ পথে পদ্-চালনা করেন তিনিই 
জানেন, অংন্থানুষ্ঠান করিলে কিন্প যন্ত্রণা ভোঁগ করিতে হয়। 
আমাদের শ্বীয়. অস্তংকরণ আমাদিগকে ধর্ম পথে নিবৃত্ত 

করিবার অভিগ্রায়ে তিরস্কার করিতে থাকে, কিন্তু আমর!, 

সে উপ্নদেশ অবহেলন পূর্বক বত অত্যাচার করি - আমাদের 
পাপাচরণ ততই 'অভ্যাপ পার, . এবং অভ্ঞাস' পাইলে 
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ক্রয়ে /কমে গীমি ও অনুতাপ জনিত খাঁতনা হাস হইয়া 
পআইে। কারণ থেগম প্রস্তবের উপর পুনঃ পুনঃ খা 

. জাঁরলে খঞ্জের ধায় জমে ভ্রেমে মন্দীভূচ্জ হয, সেইরূপ পুন, 

পুনঃ পাশ দ্বারা নিকই প্রবৃত্তি মকল গ্রাথ। হইয়া ধছ 

প্রবৃত্তি দকল চুবলে হয়, সুতির! তাহাদের তিরস্কার বনের 

শক্তি প্যুন ওইয়া চষ্টখুরক (বদল নিকট পুভিদ €*- করিয়! 

ফেলে । শন্ধয়া কইয়া বিপুপক্কভন্্র ও ভিপুমেরণ | অর 

এব” পুধা-জলিত পাবি দুখে খঞফিত হলজয়া দ্নাপি ধা হর্ভাগোর 
বধ আর কি আছে? 

লনা । 








